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Akershus- Lørenskog sykehjem /Rolvsrudhjemmet 
 
Deltakende enhet:: Lørenskog sykehjem/Rolvsrudhjemmet: 

Avdeling Finstad, Avdeling Kløverenga, Avdeling C 

Tallfestet mål: 

 
100 % indikasjoner 

100 % primærkontakter med på LMG  

40 LMG i prosjektperioden 

Gruppeleder: Hege Berntzen 
Måleansvarlig: Hege Berntzen 
Gruppemedlemmer: 

 
Thomas Aasheim, Hani Tran, Daniel Gjelstad, Bente Wollum, 

Maricar Enciso, Marianne Melleby, Solveig Stadheim, Nanna 

Werner, Kari Os, Michael Donkor-Leh, Per Wium, Anne Marit Græe 
Veileder: Vibeke Bostrøm 

 

Beskrivelse av avdelingen: 

Lørenskog sykehjem 156 pasienter, Rolvsrudhjemmet 64 pasienter. Sykehjemmene deler på 

tre leger med ca 2,8 årsverk. Prosjektet omfatter tre avdelinger: 

Avdeling Finstad, demensavdeling med 24 pasienter på Lørenskog sykehjem (20,04 årsverk) 

Avdeling Kløverenga, somatisk avdeling med 27 pasienter, samme sykehjem (21,99 årsverk) 

Avdeling C, somatisk avdeling med 15 pasienter på Rolvsrudhjemmet (13,7 årsverk) 
 

Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 

Pasienten skal stå på riktig legemiddel i riktig dose, i riktig kombinasjon med andre legemidler. Dette 

skal vi få til med tverrfaglig kompetanseheving, og økt fokus på legemidler. 

Registrere månedlig de fire faste målingene, samt hvor ofte primæransvarlig er med. 

Har laget en prosedyre for gjennomføring av systematiske legemiddelgjennomganger ved innkomst og 

hvert halvår for alle langtidspasienter. 

Har gjennomført minimum 40 legemiddelgjennomganger, og evaluert gjennomføringen. 

Har laget en plan for gjennomføring av læringsnettverk for sykehjem i Akershus fylke. 

Ved prosjektets slutt ser vi at mye jobb har dreid seg om observasjoner og dokumentasjon. 

Summeringsliste hvor vi ser hvilke legemidler som endres underveis. 

 

Økt kvalitet ser vi ved: 

Økt antall indikasjoner og tiltaksplaner. 

Primæransvarlig deltar. 

At personalet fyller ut sjekklister og dokumenterer observasjoner, viser at de ser hensikten og kopler 

dette mot kvalitet – økt fokus på observasjoner. 

Har sett mindre forbedringer for noen pasienters livskvalitet, men ingen store endringer. 

 

Tiltak (Do)  

Informasjon til alle avdelinger, oppslag om prosjektet, informasjon i avdelingsmøter, sykepleierforum, 

nattevakt- og pårørendemøter. Ikke sendt ut skriv til pasientene utover oppslag  

En avdeling laget et nytt skjema for bruk til observasjoner etter LMG, men dette reduserte IT-

dokumentasjonen vår. Skjemaet ble derfor senere fjernet. 

Vi ønsket også å se hvilke medikamenter vi gjør noe med (seponeringer, nye medikamenter og endret 

dose) og har laget skjema for dette. Apoteket har tatt ut noe statistikk rundt dette, men ikke helt den 

statistikken vi ønsker 

Brukt sjekklisten, innsendt denne og legemiddelliste til farmasøyt i forkant av LMG. 

LMG med lege, farmasøyt (ellers via mail/fax) og pleiepersonale. 

Har egen måling på om primærkontakt deltar, da vi mener at dette øker læringen for personalet, og er 

med på å sikre at observasjonene gjøres. I tillegg sikrer det god kjennskap til pasienten under selve 

LMG. 
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Avisoppslag. 

Utarbeidet prosedyre i felleskap for å sikre kvalitetsmessig LMG. 

Korte undervisninger med farmasøyt er godt i gang. Temaer har vært kremer/salver, avføringsmidler, 

viktigheten av personalets observasjoner rundt legemidler og diabetes. 

Laget plan for arbeid videre i egne sykehjem i kommunen. 

Benyttet alle muligheter til informasjon utover egen kommune; andre fagdager og møter 

Vurderer å utarbeide egen brosjyre. 

 

Har hatt prosjektet i tre avdelinger, som har hatt et jevnt antall LMG. Har hatt prosjektmøter hver 14. 

dag med gjennomgang av hvordan gjennomgangene har forløpt. Evalueringene viser at vi må unngå 

for mange LMG samtidig, og heller jobbe for å få god kvalitet på gjennomgangene. Dette er særlig på 

grunn av mye etterarbeid, som kan gi feil i medisinering i stedet for bedre kvalitet. Vi ser blant annet 

at antallet tiltaksplaner ikke er så høyt som forventet etter LMG. 

 

Mye diskusjon om hvordan vi skal skrive tiltaksplanene; hvor skriver vi referatet fra LMG – og hvor 

skriver vi selve tiltaksplanen, observasjoner og evaluering. Har laget mal i fellesskap. 

 

Målinger (Study) 

Vi har benyttet Extranet, og de fire obligatoriske månedlige målingene. I tillegg har vi målt i hvilken 

grad primærkontakt deltar i LMG. En måleansvarlig har gjort målingene for alle tre avdelinger. Første 

måling er før prosjektstart. Det er også innhentet informasjon om hver LMG og hvilke endringer som 

er gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Antall indikasjoner går stadig oppover! 

 
Noe varierende gj.snitt legemidler. Etter en start med 

flere seponeringer, fikk flere pasienter legemidlene 

tilbake over tid. Noe skyldes også pasientbelegg, og 

noe endringer i innlegging blant annet i laxantia. Vi ser 

også stor forskjell på legemiddelantall i somatisk og 

demensavdeling. 

Antall LMG går framover. Har stoppet opp noe i en 

avdeling pga. utskifting i personalet og legeferie. 

 
Vi har arbeidet mye med tiltaksplaner og dokumentasjon. 

To av avdelingene viser god framgang! 

Egen måling; vi ser fortsatt viktighet i å ha med 

primærkontakt. Målingen lager mer fokus på dette, selv om 

dette er krevende å få til i praksis pga. turnus og daglig drift. 
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Resultat (Act) 

 

Indikasjoner økt fra 53 % til 92 %: Her har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra personalet på at de 

mener de får bedre oversikt over pasientene, og vet bedre hva de skal observere rundt legemidlene. 

Dette er nok den viktigste positive endringen i prosjektet. 

42 % har oppfølgingsplan: Vi startet med elektroniske legemiddelark samtidig med prosjektstart. Dette 

laget utfordringer i starten; særlig ved flere LMG om gangen. Dette prosjektet synliggjorde behovet 

for økt dokumentasjonskunnskap; noe vi nå er i gang med i et nytt prosjekt 

Fra 7,9 til 7,2 legemidler i gjennomsnitt: I starten så vi at gjennomsnittet gikk nedover. Det viste seg 

imidlertid at flere av de seponerte medisinene senere måtte legges tilbake. I tillegg så vi at personalet 

ga flere avføringsmidler som ikke var skrevet på legemiddellistene. Dette er nå skrevet opp. Vi ser 

også stor variasjon i demens- og somatiske avdelinger. 

I 59,6 % av LMG deltok primærkontakt: Her ønsker vi økt tall framover, da vi ser at primærkontakt 

har mye å bidra med, og lærer mye ved å delta. 

Vi fant at personalet gir mer laxantia enn det som står på legemiddelkortene; dette er ajourført nå – og 

vi har også hatt undervisning om dette i personalet 

Kun to LMG var uten noen type endringer (noen endringer var kun flytting av for eksempel jern til 

middag og senkveld fra frokost og kveldsmat). Av medisiner ser vi at flest seponeringer omfatter 

antihistaminer, men også calcigran, panodil, tramadol, simvastatin, diural, nexium (hos noen endret til 

somac. Noen fortsetter med nexium pga. behov for løsning i vann), isoptin (byttet med amlodipin) og 

zopiclone (noen endret til heminevrin).  Mange legemidler er redusert, blant annet metoprolol og 

albyl-E. Sobril som eventuelt-medikasjon er også seponert flere ganger. Vi ser også at kurer med 

øyedråper, gel og salver ofte blir stående som fast medikasjon, selv om pasienten ikke får dette. 

Ved gjennomgang av andre avdelinger utenom prosjektet, er det vanskelig å se om prosjektet gjør at 

avdelingene generelt legger inn flere indikasjoner for legemidler. Dette er fordi det i starten i disse tre 

avdelingene allerede var lagt inn indikasjon på 97,36 % av legemidlene. Nå har de samme avdelingene 

96,14 % med indikasjon. Nedgangen skyldes to overflyttede pasienter med svært mangelfulle lister. 

 

Læring 

 

Har hatt prosjektmøter hver 14. dag, men har hatt en del forfall; hatt ønske om minst en fra hver 

avdeling på møtene. Har også merket ferien. Ikke vært fristilling av personalet unntatt prosjektleder. 

Har vært en del personalendringer i to av avdelingene; deriblant to i prosjektgruppa fra hver avdeling. 

I tillegg er alle ledere i gang med videreutdanning, og leverer skriftlige eksamener. Tverrfaglig 

samarbeid har vært svært givende; særlig god bruk av farmasøyt og leger i alle avdelinger – både 

under LMG og i undervisninger; mange gode fagdiskusjoner. Kort tid i prosjektet har vært til hinder, 

på samme måte som vi ser at bedre dokumentasjonskunnskap kunne gitt prosjektet bedre vilkår. 

 

Svært viktig læring med forbedringskunnskap, men kunne jobbet mye mer med dette i prosjektmøtene; 

har vært litt stress med å få til mange nok LMG og med dokumentasjon. Derfor har vi vært nødt til å 

senke farten da det raskt blir mye etterarbeid. Svært viktig å hele tiden tenke planlegge, gjennomføre, 

evaluere og korrigere – og tenke etter hvor vi vil og hvorfor – ha felles mål. Merket stor glød etter 

seminarene; og merker at alle mener LMG er viktig framover for å tilby god kvalitet. 

 

Veien videre 

Vi har regelmessige møter med styringsgruppa (avdelingssykepleierne og institusjonsleder på begge 

sykehjem). Vært positive til å fortsette med LMG også etter prosjektet 

Vi ser at dokumentasjonskunnskapen fortsatt ikke er god nok, og har derfor startet et internt prosjekt 

om dette; både om hva vi skriver, hvorfor vi skriver, og hvordan vi skriver i programmet  

Håper også å kunne jobbe framover med samarbeid med andre kommuner som bruker Profil; har sendt 

ut endringsforslag og hva vi tenker kunne være lurt å samarbeide om 

Vi arbeider også med å se på hvordan farmasøytens timer skal brukes; på vanlige tilsyn eller i LM? 

Virksomhetsleder har hatt legemiddeltilsyn i alle avdelinger ved sykehjemmet siste halvår etter 

tilsynsfarmasøytens liste, og gir tilbakemeldinger om at dette er meget nyttig 

Vi ser at korte undervisninger er nyttig; og håper å kunne bruke farmasøyt og leger videre 
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I prosjektet har vi hatt med en avdeling fra kommunens andre sykehjem. Dermed er vi i gang med 

spredning til egen kommune. Arbeidet fortsetter internt og eksternt; vi skulle gjerne fortsatt prosjektet 

et halvt år til; da kunne vi rukket å «finjustere» rutinene våre 

 

Selvevalueringstall: 5 
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Aust- Agder – Feviktun og Frivolltun bo- og omsorgssenter 
Beskrivelse av avdelingen  

I Grimstad kommune har vi deltatt med to institusjoner.  

 

På Frivolltun bo- og omsorgssenter har avdelingene Silas og Sarita deltatt. Disse avdelingene 

har 8 langtidsplasser hver for somatiske pasienter. I tillegg har Silas to lindrende plasser og 

Sarita to korttidsplasser. Det er fire leger tilknyttet avdelingene. De er til stede ca. en time 

hver i uka. Det er en fagleder i 100% stilling på hver avdeling. I tillegg er det 10 sykepleiere 

og 16 hjelpepleiere/helsefagarbeidere. 

 På Feviktun bo- og omsorgssenter har avdeling 1A deltatt med 12 langtidsplasser for 

somatiske pasienter. De har i tillegg to korttidsplasser som ikke er med i prosjektet. 

Avdelingen har ca. 1 time med en tilsynslege i uka og en fagleder i 100% stilling. De har 2,5 

årsverk sykepleiere og 7,8 helsefagarbeidere.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Hensikten med prosjektet og mål  
Hensikten med prosjektet for oss var i første rekke å bedre pasientsikkerheten i forhold til 

medikamenthåndtering på sykehjem. 

 Vi hadde allerede i bruk en god årskontrollrutine med en gjennomgang av medisiner, men 

ønsket å kvalitetssikre den delen av årskontrollen bedre. Vi ønsket også å få erfaring i å jobbe 

mer tverrfaglig med farmasøyt på legemiddelgjennomgangene.  

Det var også viktig for oss å få på plass dokumentasjonen av observasjon i forhold til virkning 

og bivirkning av medisiner og å få alle yrkesgrupper med på dette. Vi gjorde allerede 

observasjoner i forhold til medisiner for eksempel ved å måle blodtrykk og ta blodprøver, men 

vi trenger å få satt det inn i et system. Vi ønsket at slike observasjoner skal konkret 

etterspørres i tiltaksplan og deretter dokumenteres på riktig sted. Vi ønsket også å få involvert 

andre yrkesgrupper enn sykepleierne i denne observasjonen.  

Som et ledd i kvalitetssikringen ønsket vi også å få indikasjoner skrevet inn i medisinlistene 

for å lettere kunne gjøre relevante observasjoner og for å kunne informere pasientene med 

hvorfor de skal ta de ulike medisinene.  

 

Resultatmål:  

 

 Å ha gjennomført 19 legemiddelgjennomganger innen oktober.  

 80% av alle medisinforeskrivningene skal ha dokumentert indikasjon.  

 90% av alle de aktuelle pasientene skal ha dokumentert tiltaksplan og oppfølging av 

legemiddelbehandling.  

 Reduksjon av antallet ATC medisiner pr pasient.  

 Legemiddelgjennomgangen implementeres i nåværende tilsynslege rutine for 

årskontroll, halvårskontroll og innkomstkontroll.  

 

Tiltaksmål:  

Skape interesse og oppmerksomhet rundt temaet medisinering på avdelingene 

Sette fokus på observasjon og dokumentasjon av virkning/bivirkning 

Lære og erfare gjennomføring av LMG i tverrfaglig samarbeid 

Planlegge spredning av prosjektet først internt på sykehjemmene og så til fylket 

 

Tiltak  

Legemiddelgjennomgang ble innført i prosedyre for tilsynslegenes Årskontroll. Vi hadde 

kommunelegen med på denne prosessen. Årskontrollprosedyren inneholdt allerede en type 

legemiddelgjennomgang med interaksjonsliste. Nå ble begrepet legemiddelgjennomgang 
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brukt og tverrfaglighet nevnt. Vi har, etter at dette var på plass, laget vår egen versjon av 

Legemiddelgjennomgangsprosedyren. Denne er basert på prosedyren kampanjen hadde gjort 

tilgjengelig for oss.  Vi jobber nå i forhold til denne prosedyren og denne bør gjennomgås 

jevnlig for å vurdere om den fungerer som den skal. 

 

Indikasjon på medisiner: dette begynte vi med tidlig i prosessen og det har vært en sakte 

økning i antall indikasjoner gjennom måleperioden. Det har opplevdes som lettest at 

sykepleier skriver inn indikasjonen og at legen kontrollerer dette ved neste legevisitt. Vi 

dokumenterer i Gerica. For å få indikasjonen oppført rett under medisinnavn i medisinlisten, 

dokumenterer vi indikasjon i merknadsfeltet. Vi har opplevd at hvis det står en del tekst der 

fra før må vi seponere medisinen og starte den på nytt for at det skal bli oversiktelig. 

  

Observasjoner i dokumentasjonen: Vi satte i gang med å få området Medisinering inn i 

tiltaksplanen på alle som ikke hadde dette. Vi fikk etter hvert inn også hvordan pasienten tar 

medisiner. Nå, etter en del LMG gjennomføringer, begynner vi å få inn konkrete bestillinger 

på observasjoner i forhold til endring av medisiner. Vi opplever at dette har vært en relativt 

sakte prosess som krever at sykepleierne som gjennomfører LMG og legevisitter etterspør om 

det er noe spesifikt vi skal observere.  

Vi har informert på avdelingene om dette og vi har fått kommentarer spesielt fra 

helsefagarbeidere som syns det er fint å bli involvert i prosessen. De har tidligere gjort 

observasjoner i forhold til medisiner, men uten å bringe dette videre. De trodde dette var noe 

bare sykepleierne skulle ta seg av. De stiller seg positive til at deres observasjoner også er 

verdifulle og skal dokumenteres og tas hensyn til i vurderinger.  

 

Informert alle ansatte på de aktuelle avdelingene: Vi begynte forsiktig med å snakke om 

indikasjoner og tiltaksplaner. I august hadde vi Kick-off med informasjon til alle ansatte. 

  

Samarbeid med farmasøyt 

Vi har opplevd samarbeidet med farmasøyt som lærerikt. Selv i de tilfellene hvor det ikke blir 

endringer i medisinene har det vært interessante diskusjoner på valg av medisiner og 

virkning/bivirkning. Legen på en avdeling har uttrykt at han ikke helt ser hensikten med å ha 

farmasøyt til stede. Sykepleierne på avdelingene syns at det er veldig lærerikt. Farmasøytene 

utrykker at de finner dette interessant. I praksis har vi fått midler til denne runden med LMG 

fra FoU avdelingen på Utviklingssenteret. Vi ønsker å få LMG inn i avtalen for farmasøyt 

tjenestene etter hvert. 

  

Spredning 

Vi har begynt spredning til fylket ved å ha en informasjonsdag hvor alle enhetsledere for 

sykehjemstjenestene i fylket var invitert. De som kom opplevde det som interessant og ønsket 

å komme fort i gang med sine sykehjem. Vi planlegger også å sette i gang med LMG på 

årskontroller på alle avdelinger i vår kommune neste år.  

 

Målinger  
I Grimstad kommune valgte vi å kun måle pasienter som har fått innvilget langtidsplass på 

sykehjem på våre fire avdelinger. Dette ekskluderte korttidspasienter og pasienter som var på 

lindrende spesialplass. Dette gjorde vi for å kunne sammenligne tall senere og for å få en 

større likhet i pasientgruppen. Korttidsplassene ville ført til mange flere endringer i tabellene 

som vi ikke så som hensiktsmessige.  
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På Feviktun har vi målt: 

Antall legemiddelgjennomganger det siste halve året 

Antall ATC medisiner med indikasjon 

Om beboeren har plan for oppfølging av medisinering i tiltaksplan i Gerica 

Antall faste ATC medisiner 

Antall eventuelle ATC medisiner 

Av disse målingene har alle, unntatt 3, vært enkle og greie å måle. Det har vært et spørsmål 

om antall eller ja/ nei. Punkt 3 med tiltaksplanene har vært vanskeligere å måle. Har beboeren 

en plan for oppfølging så fort en har punktet Medisinering i tiltaksplanen? Eller kreves en 

kvalitativt god tiltaksplan på området med punktene administrasjon av medisiner, observasjon 

og legemiddelgjennomgang. Vi valgte en middelvei, når tiltaksplanen hadde området 

medisinering med tiltak enten på administrering eller observasjon fikk de godkjent at de 

hadde en plan for oppføling av medisinering. I ettertid ser jeg at det hadde vært en fordel å 

diskutere inklusjonskriteriene på forhånd slik at alle hadde samme kriterier for målingen.  

 

 
 

Vi kom i gang i august med Legemiddelgjennomganger. Etter septembermålingen har vi tatt 

LMG på de siste 6 pasientene også.  
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Vi hadde en jevn økning i antall legemidler med indikasjon på alle avdelinger på 

sykehjemmet etter at vi begynte å snakke om pasientsikkerhetskampanjen. Som vist i grafen 

over fikk våre pilotgrupper en kraftig økning i antall indikasjoner i august etter kick-off og at 

legemiddelgjennomgangene kom i gang. Vi har nådd målet vårt med 80% indikasjoner på atc 

medisiner. 

 
Vi har hatt fokus på tiltaksplaner generelt. Vi har også brukt området medisinering i 

tiltaksplaner som eksempel på kurs i mai. Dette har ført til en økning av området medisinering 

i tiltaksplanene. Dette er et av områdene som har hatt en jevn stigning gjennom måleperioden, 

men har hatt den største økningen etter kick-off.  
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Vi hadde ikke noe tallfestet mål for at antall legemidler skulle reduseres i vår plan. Det 

markante fallet i antall medisiner i juni skyldes at en pasient som sto på mange medisiner 

døde og økningen til august kom av ny pasient flyttet inn. Vi har sett på LMG at vi ikke har 

fått de store forandringene på medisinlistene men en presisering av eksisterende praksis. Vår 

tilsynslege på Feviktun var fra før flink til å gå igjennom medisinene til nye pasienter og 

fjerne medisinene som ikke lenger er hensiktsmessige. 

 

 

 
Antall behovslegemidler har hatt en liten økning i måleperioden. Grafen ser bratt ut men 

økningen har vært fra 3 medisiner til 3,5 medisiner gjennomsnittlig pr pasient så økningen er 

minimal. Bakgrunnen for at vi valgte denne målingen var for å se om en eventuell reduksjon i 

faste medisiner ville påvirke antall behovslegemidler.  
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På Frivolltun har vi målt antall gjennomsnittlig antall legemidler, antall pasienter som har 

plan for oppfølging av legemiddelgjennomgang og hvor mange pasienter som har hatt 

legemiddelgjennomgang. Vi tok en baseline måling før vi begynte med prosjektet og har målt 

hver måned etter at vi startet med prosjektet. 

 
I dette diagrammet ser vi at gjennomsnittlig antall legemidler pr. pasient har gått med fra 7,9 

til 7,2 i løpet av prosjektperioden. 

 

 
I dette diagrammet ser vi at antall legemidler som har indikasjon har økt med 50% i 

prosjektperioden. Halvpartene av pasientene som har vært med i prosjektet har også hatt 

legemiddelgjennomgang i løpet av prosjektperioden. 
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I dette diagrammet ser vi at alle pasientene har fått en plan for oppfølging av 

ledemiddelbehandling som et nytt punkt i tiltaksplanen 

 

Resultat (Act) 
Resultatene vi har oservert har i første rekke vært: 

Engasjement, bare det å snakke om et tema og sette fokus på det skaper endring. For å få til 

varig endring trengs det kontinuerlig fokus og jobbing med temaet. Legemidler er også noe 

ansatte på sykehjem for det meste tar alvorlig og blir lett engasjert i. 

Endringer i observasjoner, observasjonene blir mer fokuserte og spesifikke når de etterspørres 

på en konkret måte.  

Endringer i dokumentasjon, vi ser at flere observasjoner blir dokumentert og at flere 

yrkesgrupper er med på denne dokumentasjonen. 

Større interesse og oppmerksomhet på LMG.  

 

Resultatene fra målingene er nevnt i kapittelet Målinger. 

 

Læring 

Vi har hatt stort utbytte og lært masse ved å delta på læringsnettverkssamlingene, både de på 

tlf og de på Gardermoen. Her i kommunen har vi hatt noen interne samlinger i teamet, ellers 

så har hver institusjon og de aktuelle avdelingene hatt nært samarbeid og møter. Det har ikke 

blitt gjort noen vesentlige endringer i organisasjonsstrukturen som følge av deltakelse i 

prosjektet, og tidsbruken har blitt regulert opp mot andre arbeidsoppgaver. 

 

Det har vært lærerikt å delta i et læringsnettverk. Ikke har vi bare lært om temaet LMG, men 

også om det å jobbe i et læringsnettverk. Det har vært nyttig å ha jevnlige krav stilt fra sentralt 

hold om produksjon og måling av resultater. Dette gjør det lettere å prioritere arbeidet i en 

travel hverdag. Vi har opplevd at det har vært akkurat passe press på oss i henhold til dette. 

Samlingene og telefonkonferansene har kommet på passende tidspunkt for vår prosess i 

gruppen.  

 



14 

 

Det har til tider vært vanskelig å finne tid for felles møter i prosjektgruppen, da vi jobber på 

tre forskjellige steder. Det hadde vært nyttig å jobbe litt mer sammen i prosessen, enn det vi 

har klart. Det har vært givende å være med i en slik prosess hvor vi har fått være med på hele 

prosessen fra planlegging til implementering til at det er en del av en rutine i hverdagen.  

 

Veien videre 

 

Videre planer er at LMG skal bli en naturlig del av alle års,- og halvårskontroller som allerede 

er innarbeidet . Dette er drøftet og bestemt i forhold til ledelse og kommuneoverlege. Vi vil 

innføre dette på alle avdelinger på våre to institusjoner. 

Videre har vi som Utviklingssenter et spredningsansvar for resten av fylket. 

Vi har gjennomført en informasjonsdag der alle kommuner i Aust - Agder ble invitert, vi skal 

ha innslag på Fylkesmannens høstmøte og på fylkeslegens erfaringskonferanse. Vi ser også på 

muligheten for å starte vårt lokale læringsnettverk for dette i Aust-Agder. Det er flere 

kommuner som er interessert i å komme i gang med dette etter at de var på informasjonsdag.  

 

Selvevalueringstall: 5 

 

Takk for et interessant og nyttig læringsnettverk.  

Hilsen prosjektgruppa fra Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmesykepleie Aust-Agder 
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Buskerud – Ål bu - og behandlingssenter 
 
Deltakende enhet: Tunet 1, Ål bu og behandlingssenter  

Tallfestet mål: Ønske om 100 % indikasjon på medisinkortet, 100% LMG på 12 pasienter,  

Gruppeleder: Siv Vorhaug 

Måleansvarlig: Siv Vorhaug 

Gruppemedlemmer: Herbjørg Dalene  Bjerke, Marit Øen Li, Solveig Lappegard og Siv 

Vorhaug 

Veileder: Herbjørg Dalene Bjerke 

 

Beskrivelse av avdelingen: 

Tunet 1 er en langtidsavdeling. Det er 10 faste plasser, og vi har tatt med to langtidsplasser på 

korttidsavd.  Avd Tunet har totalt 25 sengeplasser fordelt på langtids og korttid/rehabiliterings 

plasser. Vi har en lege som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og har 3 halve dager legevisitt. 

Vi har totalt  20 årsverk fordelt på 34 personer  i pleie. 

 

Hensikt med prosjektet og mål: 

Sikre riktig legemiddelbehandling hos pasienter med langtidsopphold i avdeling Tunet. Ved 

hjelp av legemiddelgjennomganger (LMG), sikre at pasientene ikke  får  flere medikamenter 

enn det som er nødvendig for å sikre helsen deres.  

Redusere pasientskader og komplikasjoner som følge av feil bruk av legemidler, mangelfull 

observasjon, vurderinger, behandling og oppfølging. 

Vi har ikke satt opp som mål at vi ønsker å gå ned eks 10 % i medisinbruk for våre pasienter. 

Dette fordi vi ser og vet at vi har en dyktig lege som jobber med LMG kontinuerlig. 

Vi har satt som mål at alle faste legemidler og behovsmedisin skal ha indikasjon påført på 

medisinlista. 

Alle langtidspasienter skal ha hatt legemiddel gjennomgang siste halvår, enten ved innkomst, 

ved årskontroll eller ved behov for ekstra oppfølging. 

Langtidspasienter skal ha en plan for oppfølging av LMG. 

Målet er ikke nødvendigvis å få ned gjennomsnittlig antall faste medisiner,  men å 

optimalisere medisinbruken, ta bort de medisinene de ikke trenger og legge  til om det er noen 

medisiner de mangler. Unngå feil medisinbruk. 

Innføre nyttige metoder og verktøy for å iverksette fordringer av LMG i avdelingen. 

 

Tiltak: 

Vi har jobbet med å få inn indikasjoner på medisinkortene til pasienten, fra 0 % da vi startet i 

mars, til i dag da vi har 85-90 % på medisinkortene. Dette for å bevisst gjøre sykepleiere og 

helsearbeidere som deler ut medisiner om diagnoser, viktigheten med å dele ut medisiner til 

riktig tid og sted og hva som skal observeres og dokumenteres. Vi ønsket å få LMG med 

farmasøyt på alle, og det har vi gjort. 

Vi jobber nå med å få en prosedyre på at «sjekklisten» blir standard for årskontroller og ved 

LMG ved behov i avd. Dette har vi god erfaring med så langt. Vi jobber med å gjøre skjemaet 

til vårt redskap og har endret det litt og gitt det nytt navn, årskontroll skjema.  

Vi har lagt til ett nytt tiltak på GERICA: «legemiddel observasjon og gjennomgang» som skal 

«oppdateres» ved endringer i legemidler og skal dokumenteres innen 24 t. Her skal alle 

pleierne som jobber med aktuell pasient kunne skrive, fortrinnsvis helsefagarbeidere og 

sykepleiere. 

Vi har jobbet med målinger for faste og behovs medisiner. Avdelingen har en gjennomsnitt på 

ca 5,5 legemiddel pr bruker på faste medikamenter og ca 2,2 på behovsmedisiner. 
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Vi har laget en perm med gode verktøy og nyttig bruk av LMG. Denne inneholder 

årskontrollskjema/sjekkliste til LMG, forslag til blodprøver før årskontroll, start/stopp 

verktøyet, prosedyre for LMG og veileder om legemiddelgjennomganger. 

Vi ønsker å få til ett ”medisinsk kvarter”, men det har vi ikke klart så langt. Det jobbes med å 

finne en måte som kan «tilfredsstille» flest mulig. Vi har ett ønske om å dyktiggjøre 

pleiepersonell til å bli flinkere til å observere og dokumentere ved LMG og/eller ved 

bivirkninger/virkninger/symptomer.  

Vi ønsker å lage gode rutiner og strukturer for LMG ved sykehjem som kan brukes ved andre 

sykehjem i Buskerud. Dette jobbes det med idag, og vi har det i hodene våre når vi jobber 

med  prosedyrene vi ønsker å få til å fungere hos oss. 

Videre har vi ett ønske om å få til tverrfaglig undervisning. Igjen er det noe vi jobber 

langsiktig med, og prøver å pønske ut noe lurt. ;)  

 

Målinger: 

Vi har hver måned målt gjennomsnitt antall faste legemiddel på avd. behovsmedisiner, hvem 

som har plan for LMG og ACE registrerte medisiner. Dette har jeg lagt som vedlegg, i mangel 

på kunnskap, slik at jeg får det med i rapporten. 

Vi ser at vi ikke kan skilte med store variasjoner og store nedskjæringer i antall legemidler pr 

pasient. Dette fordi vi har jobbet med LMG over tid. Vi kan vise til at indikasjonene og plan 

for LMG har hatt en fin utvikling, og vi er ganske fornøyd med det resultatet.  

 

Resultat: 

Vi ser at vi er på god vei når det gjelder indikasjonsmålet på medisinkortene. Vi observerer at 

det er færre spørsmål om hvorfor medisinen blir gitt. Vi ser det blir gjort mindre feil. 

Vi ser at sjekklistene/årskontroll lista blir fylt ut av primærkontakten når de klargjøres og 

legges fram. 

Vi registrerer at legen er blitt flink til å skrive indikasjoner på nye medisiner som blir ordinert. 

Vi i gruppa prøver å heie fram våre kollegaer til å observer og dokumentere ved LMG i 

tiltaket som er opprettet på Gerica. Her mangler det en del enda, men vi jobber med det! Når 

selv gruppemedlemmene av og til glemmer seg, kan vi kanskje ikke forlange full «skjerpings» 

av de andre pleierne? 

 

 
 LMG var ikke satt i system i sykehjemmet før prosjektet. I løpet av prosjektets fire først 

måneder hadde 12 langtidspasienter fått en strukturert LMG i tverrfaglig team. 
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Det var få legemidler som hadde oppført indikasjon ved prosjektstart, men iløpet av første 

halvår førte tiltaket til at over 80 % av legemidlene var oppført med indikasjon. 

 

 
Det har vært en kraftig økning av andel pasienter med oppfølgingsplan, og bedringen har 

holdt seg stabilt de siste månedene. 
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I dette diagrammet ser vi at antall faste legemidler med ATC-kode har steget i løpet av 

prosjektperioden.  

 

 
Ål har også valgt å registrere for gjennomsnittlig antall behovslegemidler for 

langtidspasienter. Gjenomsnittet holder seg nokså stabilt i prosjektperioden. 

 

Læring: 

Vi skulle nok ønske at vi kunne sagt at avdelingen har vært veldig ivrige i arbeidet vi har 

gjort, har hatt masse spørsmål og har heiet oss fram. Vi jobber jevnt og trutt med å få til 
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prosedyrer for LMG, skrive indikasjoner på medisinark, fylle ut skjemaet til LMG/årskontroll 

og få til ett medisinsk kvarter.  

Når det er sagt, tror jeg at vi kan ane en endring i avdelingen likevel. Vi er to/tre stykk som 

jobber mye med LMG og prosjektet. Vi er ikke kjent for å gå stille i gangene! Vi arbeider på 

ulikt vis, men til sammen utfyller vi hverandre.  

Det vanskeligste synes vi har vært å få med ledelsen i prosjektet. Jeg tror ikke det har med 

uvilje eller at de ikke ser prosjektet som viktig. Jeg tror det har med at det er mange prosjekter 

som foregår samtidig, stort arbeidspress og at prosjektet vårt oppleves som veldig oppblåst. Vi 

som har jobbet med prosjektet opplever nok det samme. Vi har jobbet mye med prosjekter på 

avdelingene på sykehjemmet, men ikke i så stor stil. Likevel er det nyttig og hyggelig for oss 

som får være med :)  

Vi som har jobbet i gruppa, skulle ønske at det var satt av noe tid til å jobbe med prosjektet. 

Dette kommer oppå alle andre oppgaver i avdelingen og blir lett det som faller ut 

p.g.a.tidspress. Det er med andre ord ikke satt av tid til møter, veiledning, teammøter eller 

fristilling av personalet. Det har hendt at vi har fått en dag i ny og ne p.g.a.  endringer i eks. 

legevisittdager, slik at en har fått tid til å kunne jobbe med prosjektet. Men dette har i 

utgangspunktet ikke vært planlagt eller avtalt. Målinger mm er blitt tatt på tampen av en 

vanlig arbeidsdag. 

Når prosjektarbeidet har kommet på toppen av alle andre oppgaver i avdelingen, har vi 

opplevd at alle mailene og all informasjonen som har kommet har vært forstyrrende. Vi har 

ikke klart å få oversikt over informasjonen som er sendt ut, vi har ikke klart å nyttiggjøre oss 

all informasjon og opplever at mailboksene er fulle uten at vi klarer å skille hva er viktig og 

hva er ikke så viktig. 

 

Selvevaluering = 4 
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Finmark – Alta helsesenter  
Deltakende enhet:: Alta helsesenter, sykehjemmet. 

Tallfestet mål: 

 

10 pasienter, 4 måleverdier. 

Gruppeleder: 

 

Vibeke Lillevik 

Måleansvarlig: 

 

Trond Bjørnø og Karin Mikkelsen 

Gruppemedlemmer 

 

Tom – Kenneth Johansen , Christine Zountourides , Anna- Gyda 

Mauseth, Tone Karlsen, Trond Bjørnø 

Veileder: Vibeke Bostrøm 
 

Beskrivelse av avdelingen  

Sykehjemmet er i en omleggingsfase fra et sykehjem med langtidsplasser til et sykehjem med 

korttidsplasser. Så langt har vi omgjort 15 av 21 plasser. Vi har 14 % legestilling ( 5 t.pr.uke) 

og 25 pleiepersonal. Det er 9 sykepleiere, 16 hjelpepleiere og 1 assistent. 
 

Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 

Målet var å gjennomføre legemiddelgjennomgang på 10 langtidspasienter som en pilot for 

kommunen øvrige sykehjem.Målet er også at pasientene skal få riktig legemiddelbehandling, 

og at vi skal endre fokus fra å tenke legemiddeladministrasjon til å tenke helhetlig ift 

legemiddelbruk. Observere, se på virkning, bivirkning, interaksjon og å planlegge for 

evaluering av legemiddelbruken hos den enkelte. 
 

Tiltak (Do)  

Det har blitt informert i møter til prosjektgruppen, arbeidsgruppen og avdelingen. Deretter ble 

det laget en mappe på hver pasient. Disse inneholder baseline, sjekkliste, tilbakemelding fra 

farmasøyt på legemidler. 

Tiltaket er at arbeidsgruppen gjør hver sine oppgaver før lmg. Vi gjennomgår journalen også 

for eventuelle utelatte diagnoser. Arbeidsgruppen består 2 sykepleiere, en hjelpepleier, en 

farmasøyt og tilsynslege. Det ble brukt ca 20 minutter pr. lmg for gruppen+ tiden for 

dokumentasjon etter lmg. 

 

Det vi har jobbet mest med etter legemiddelgjennomgangene er hvor i profil det er best å føre 

plan, tiltak og rapportering. Vi kom fram til at tiltak skal føres under ”medisinforandringer” 

og det rapporteres der i forhold til observasjoner/endringer ved medisinforandringer.  

Det er viktig at legen skriver indikasjon på sin rapport etter visitt, så fører sykepleier dette inn 

i indikasjonsfeltet på medisiner. 

Dette må implementeres fortløpende hos alle sykepleiere. Innarbeide det som en rutine. 
 

Målinger (Study) 

 

Prosjektmål 
1.01. Legemidler sykehjem: Andel langtidspasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste halvår 
1.02. Legemidler sykehjem: Andel legemidler med indikasjon 
1.03. Legemidler sykehjem: Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling 

1.04. Legemidler sykehjem: Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode 

 

http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/data/measures/measurecharts.aspx?contextGUID=7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318#cf728327-13c2-4e8d-8a0f-1ca01f1463ec#cf728327-13c2-4e8d-8a0f-1ca01f1463ec
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/data/measures/measurecharts.aspx?contextGUID=7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318#92d1e51a-b494-434a-95fb-229ff006f98b#92d1e51a-b494-434a-95fb-229ff006f98b
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/data/measures/measurecharts.aspx?contextGUID=7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318#bafe14f1-a81c-4e2e-891d-21dd470b3ae3#bafe14f1-a81c-4e2e-891d-21dd470b3ae3
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/data/measures/measurecharts.aspx?contextGUID=7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d7722f493-8ade-4d46-8a76-5efab5466318#b89a63fd-d043-485b-892f-6bbf8ec059f8#b89a63fd-d043-485b-892f-6bbf8ec059f8
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FINNM Alta - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall langtidspasienter 
som har hatt 
legemiddelgjennomgang 
per avdeling 

Antall 
langtidspasienter 
per avdeling 

Annotation 
Type 

Annotation 

4 - 2012 0 0 10 Ingen - 

5 - 2012 20,0 2 10 Ingen - 

6 - 2012 70,0 7 10 Ingen - 

7 - 2012 100 10 10 Ingen - 

8 - 2012 100 10 10 Ingen - 

9 - 2012 100 10 10 Ingen - 
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FINNM Alta - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall 
legemidler 
med oppført 
indikasjon 
bak 
forskrivning 

Antall 
legemidler 

Annotation 
Type 

Annotation 

4 - 2012 5,68 5 88 Ingen - 

5 - 2012 14,94 13 87 Ingen - 

6 - 2012 50,57 44 87 Ingen - 

7 - 2012 94,83 55 58 Ingen - 

8 - 2012 94,83 55 58 Ingen - 

9 - 2012 95,45 42 44 Ingen - 
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FINNM Alta - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall pasienter med 
plan for oppfølging 
av 
legemiddelbehandling 

Antall 
pasienter 

Annotation 
Type 

Annotation 

4 - 2012 10,0 1 10 Ingen - 

5 - 2012 20,0 2 10 Ingen - 

6 - 2012 70,0 7 10 Ingen - 

7 - 2012 37,50 3 8 Ingen - 

8 - 2012 37,50 3 8 Ingen - 

9 - 2012 83,33 5 6 Endring dødsfall 
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FINNM Alta - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall faste 
legemidler 
med ATC-
kode per 
avdeling 

Antall 
pasienter 
per avdeling 

Annotation 
Type 

Annotation 

4 - 2012 8,8 88 10 Ingen - 

5 - 2012 8,7 87 10 Ingen - 

6 - 2012 7,7 77 10 Ingen - 

7 - 2012 7,25 58 8 Ingen - 

8 - 2012 7,25 58 8 Ingen - 

9 - 2012 7,33 44 6 Endring dødsfall 

 

 

Resultat (Act) 

- 1.01: Andel langtidspasienter som har hatt lmg siste halvår. 

Der har vi hatt en forbedring på 100 %. 

 

- 1.02: Andel legemidler med indikasjon. 

Fra 0 – 100 % 

 

- 1.03: Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling. 

Fra 10-90 % pasienter med plan. 

 

- 1.04: Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode. 

Fra 8.8 til 7.3 legemidler pr. pasient i snitt. En reduksjon på 1,5 legemiddel. 
 

Læring 

Rammer og vilkår for teamets arbeid har vært gode. Gruppen har hatt tid nok til hver enkelt 

legemiddelgjennomgang (lmg), og forberedelsene har vært gode. Det vi ser er at etterarbeid 
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med å føre endringer og andre opplysninger inn i profil tar mye tid. Dette vil bedre seg etter 

hvert som det blir rutine på arbeidet. Rutine for lmg , med alle nødvendige skjema skal legges 

i visitthyllen på vaktrommet og implementeres i arbeidet, gjennom opplæring og repetisjon. 

 

Noe av det viktigste vi har lært av prosjektet er en endring i tankemåte og større ansvarstagen 

for helheten i legemiddelbehandlingen. Hvor lenge skal pasienten stå på dette ? Vi ser at der 

pasienten er satt på et fast medikament – står de gjerne på dette lang tid etter at de ikke har 

videre behov, ex: antidepressiva og diuretika. Har det effekt? Er pasientens plager bivirkning 

av medisin? Vi kan se en begynnende endring fra mye fokus på administrasjon til et bredere 

fokus ift legemiddelbehandling.  

Hjelpepleierens observasjoner er også viktige, og det styrker tverrfaglig samarbeid. Den store 

hjelpepleiergruppen vil føle det nyttig og verdifullt å bidra mer ift legemidler. Dette har vi 

ikke fått implementert i avdelingen ennå. 

Farmasøytens rolle har også vært flott å ha med. De bidrar med ren farmakologisk vinkling og 

dette er også viktig ved en lmg. Et nødvendig bidrag.  

 

Det mest givende med å jobbe med forbedringskunnskap har vært å se den store nytten denne 

metoden har. Hvilke store positive utslag det har i forhold til rett legemiddelbehandling. Det 

hindrer tilfeldigheter og sørger for lik kvalitet for hver enkelt.  

Det vanskeligste har vært å finne ut hvor i dataprogrammet vi skal føre dette og hvor finner vi 

det igjen → å få alle til å rapportere på riktig sted i profil.  

 

Vår samlede erfaring er at dette er kvalitetsforbedring i høy grad! 

 
Veien videre 

Det videre fokus blir å implementere metoden i avdelingen. I desember skal det være et 

personalmøte om dette prosjektet med 30 minutters undervisning av farmasøyt om de 

vanligste legemidlene ved sykehjemmet, og hvor hver av arbeidsgruppens deltakere forteller 

om gjennomføringen av pilotprosjektet. Når alle er kjent med dette vil det ikke være 

nødvendig å flytte ansatte på turnus for å få til en lmg. Når pasienten har vært på 

sykehjemmet i 2-3 uker og man har hatt tid nok til å bli kjent med aktuelle problemstillinger 

kan man gjennomføre lmg. Det bør gjennomføres hvert halvår og oftere ved multisyke og ved 

polyfarmasi. Det må planlegges vedrørende forarbeid og avtales med farmasøyt og tilsynslege 

for gjennomføring av lmg. Ved å ta 2-3 samtidig trenger man ikke noe utvidet tid, man kan 

man få det til i ordinære visitter.  

 

Prosjektlederen for undervisningssykehjem i Finnmark skal føre prosjektet videre. 

Avdelingsleder for omsorg og kommuneoverlegen må lage en felles mal for lmg gjeldene for 

alle kommunens sykehjem. Prosjektlederen vil følge opp hvert enkelt sykehjem. 

 

Til sist skal metoden for legemiddelgjennomgang spres til andre finnmarkskommuner. 
 

Selvevalueringstall: 4 

 

 

  



26 

 

 

 

Statusrapport (skjema 3) KÁRÁŠJOHKA 
Deltakende enhet: Sykehjemmet i Kárášjohka og Nasjonalt utviklingssenter for 

sykehjemstjenester for den samiske befolkning (NUSH)  
 

Tallfestet mål: 
 

 

 Gjennomføre systematiske LMG innen 2 uker etter 

innskriving på sykehjemmet  

 Gjennomføre årskontroll og legemiddelgjennomgang med 

farmasøyt på alle 19 langtidspasienter på sykehjemmet 

1.10.2012.  

 Optimal legemiddeltjeneste for langtidspasienter på; Karasjok 

sykehjem 

 Registrere systematiske LMG hver måned. 

 Redusere legemiddelbruken på 5 % innen utgangen av 

prosjektperioden 17.10.2012 

 Utvikle prosedyre og arbeidsrutiner for systematisk LMG i 

avdelingen. 

 Spredning av resultatene. 

 

Gruppeleder: 
 

Fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad 

Måleansvarlig: 
 

Tilsynslege Amund Peder Teigmo og sykepleier June Sandvik 
 

Gruppemedlemmer: 
 

Sykepleier June Sandvik, Sykehjemmet 

Hjelpepleier Anna Bær Gaup, Sykehjemmet 

Lege Georges Nasr, legetjenesten 

Lege Amund Peder Teigmo, tilsynslege Sykehjemmet 

Sykepleier Merete Fredeng, Hjemmetjenesten 

Farmasøyt Marilene Aikio, Apotek sápmi 

Leder NUSH Kristine G. Grønmo, NUSH 

Fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad NUSH 

 

Veileder:  

 
Beskrivelse av sykehjemmet /avdelingen 

Sykehjemmet/sykestue er en avdeling med 18 langtidspasienter, 4. plasser for akutte pasienter 

og 3 plasser for avlastning for pasienter i hjemmetjenesten. Sykehjemmet har en fast 

tilsynslege. Den akutte delen av virksomheten blir ivaretatt av vakthavende lege. Fastlegene 

har vaktordningen på sykestue og legevakt... Sykehjemmet /sykestuen sliter med å dekke  
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sykepleier- og hjelpepleierstillingene med fast tilsatte. Det er mange vikarer som blir brukt for 

å dekke vaktordningen.  

  

1. Plan:  
Hensikten med å delta i prosjektet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» er å sørge for en 

optimal legemiddeltjeneste for langtidspasienter slik at pasientene får nødvendig og riktig 

legemiddelbehandling. 

Gjennomføre baseline på alle pasienter innen 1.5.2012 

 Foreta legemiddelgjennomgang hos alle pasientene på langtidsposten innen 01.08.12 

 Sørge for at det er påført indikasjon i merknadsfeltet på alle medikamenter på pasientenes 

medisinkort innen 1.6.2012.  

 Sørge for at det er opprettet tiltak om evaluering av virkning/bivirkninger av legemidler i 

tiltaksplan i Gerica når det er gjort endringer i medisinering under legevisitt eller ved 

legetilsyn utenom visitt innen 1.10.12. 

 

  For å vite at en endring av nåværende arbeidsmåte er en forbedring, vil vi fra begynnelsen 

av mai  gjøre månedlige opptellinger av: 

  

o hvor mange pasienter som har hatt legemiddelgjennomgang  

o hvor mange som har hatt årskontroll  

o hvor stor andel av medikamentene på medisinkortene som er påført indikasjoner  

o hvor mange tiltaksplaner som inneholder tiltak relatert til evaluering av medisinsk 

behandling 

o hvor mange medikamenter med og uten ATC-nr pasientene gjennomsnittlig står på 

medikamentkortet. 

 

Gruppen har valgt fagutviklingssykepleieren, som leder for gruppa. Gruppa har hatt 

prosjektmøter hver 14.dag. 

 

2.1. Arbeidsfordeling : 

 

Gruppen har fordelt arbeidsoppgavene som følger; 

 

2.1.1. Lederen for gruppen Ragnhild L.Nystad ; 

 

 Innkaller til prosjektgruppemøtene og skriver rapport fra møtene 

 Forbereder sakene til møtene 

 Setter resultatene i Extranett 

 Gjennomfører informasjonen til personalet og pasienter/pårørende 

 

2.1.2. Sykepleieren June Sandvik på sykehjemmet; 

 

 Lager plass for LMG i Gerica 

 Lager pleieplan m/plass for LMG 

 Organiserer liste over  pasientene som skal ha LMG 

 Deltar i LMG og organiserer de andre sykepleierne i dette arbeidet. 

 

2.1.3. Tilsynslegen Amund Peder Teigmo; 
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 Involverer kandidaten i LMG arbeidet 

 Gjennomfører LMG på pasientene. 

 

2.1.4 Farmasøyten Marilene Aikio ; 

 

 Farmasøyten kjører interaksjon på medikamentene etterhvert som LMG gjennomføres. 

 Deltar på møtene når det passer for henne. 

 

 

3. Beskrivelse av hva som har skjedd så langt. 

 

3.1. Resultat pr. 1.07.2012 

 

 Årskontroll er gjennomført regelmessig på de ukentlige legevisittene fra april  og fram 

til 1.07.2012.  

 Legemiddelgjennomganger ble gjennomført  på de  første 7 pasientene innen 1 juli 

2012. Det var planlagt gjennomføring av LMG på 12 pasienter innen utgangen av  

30.06, men på grunn av  økt arbeidspress og mange vikarer har ikke personalet å nå 

målsettingen. 

 Påføring av indikasjoner på medisinkortene og opprettelse av legemiddelrelaterte tiltak 

i tiltaksplan har også skjedd suksessivt.  

 

3.2. Resultat pr. 27.08.2012  

 

Avvikling av  ferietiden på sykehjemmet har ført til at arbeidet med LMG har vært i bero på 

grunn av  mange vikarer. Siste tellinger ble foretatt 8.7.2012 og plottet inn på Extranett 

23.08.2012.  

 

Prosedyren for legemiddelgjennomgang er vedtatt og implementert i avdelingen. 

 

LMG med pasientene er i hovedsak tilsynslegen og vakthavende sykepleier som 

gjennomfører dette. Farmasøyten kjører alle interaksjonene, men har ikke anledning å være 

med på alle LMGene. 

 

Tellingene og registreringene foregår systematisk hver måned. 

 

Spredning: 

 

Intern spredning ; personalet får presentert resultat på en tavle på avdelingen. 

Ekstern spredning : gjennom vår nettside til andre  sykehjem  som har samisktalende 

pasienter. 

 

Årskontroller: 

 

Alle langtidspasienter har fått datoer for  halvårs – og årskontrollen. 

 

3.3. Resultat pr. 5.10.2012  

 

LMG  tas jevnlig av pasientene - alle pasientene som var med fra starten av har fått 

gjenomgått sine medikamenter. Alle pasientene har fått datoer for halv- og helårskontroll. 
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To nye pasienter har ikke fått dato for LMG, men vil få det før siste samling på Gardermoen. 

 

ACT kode er identifisert på legemidler hos alle pasientene.. 

 

Tellingene og registreringene  siden siste rapportering er foretatt 31.08 og 4.10.2012 

 

Plan for LMG i Gerica – alle pasientene har fått en plan for registrering av LMG og med 

plass for rapportering om virkning/bivirkning på hvert enkelt medikament. 

 

Interaksjoner –  er kjørt på alle medikamenter hos samtlige pasienter. Positive funn stemmer 

ikke med avkrysning på skjemaet som et utarbeidet, avkrysning blir dermed ikke dokumenter, 

må bruke gule lapper. Når medikamentet må gis på tross av interaksjon, så har ikke prosjektet 

plass for å dokumentere dette. Legen og personalet har funnet forhold som er på grensen, og 

de må foreta vurderinger jevnlig om pasienten må ha medikamentet og om det finnes andre 

preparater som gir mindre problem. Noen pasienter har fått skiftet preparater, mens hos 

enkelte har legen og personalet valgt systematisk å følge med behandlingen. Interaksjoner må 

også dokumenteres i Gerica, med forslag på observasjoner og tiltak som er iversatt. 

Kommunen må vurdere å kjøpe farmasøyttjenester, som en fast ordning, slik at personalet er 

trygg på at farmasøyten kan delta  på LMG målingene og gjennomgangen.  

 

Endring/ redusering av medikamenter – 7 pasienter har fått redusert medikamenter, mens 2 

nye pasienter har fått økt antallet medikamenter. 

 

Medisinkort i Gerica – bruk av denne. Tilsynslegen har ikke tilgang til Gerica og ønsker 

ikke å bruke dette, mens sykepleierne og det øvrige personalet ønsker å ta dette i bruk, fordi 

det vil lette arbeidet og minske feildosering og medikamentering. Dette er imidlertid helse og 

omsorgstjenestens ansvar å ta beslutning om og sørge for at datasystemet  som brukes daglig 

til rapportering er tilgjengelig for personalet også for legene. 

 

|Indikasjoner -  er ikke oppført for alle medikamenter, men dette holder teamet på å  rydde 

opp i . På dette området er det blitt en forbedring . 

 

Antall pasienter falt fra – 3 pasienter har dødd i perioden – de hadde til sammen 20 faste 

medikamenter. 

 

Spredning - Intern spredning ; personalet får presentert resultat på en tavle på avdelingen. 

Ekstern spredning : gjennom vår nettside til andre  sykehjem  som har samisktalende 

pasienter. 

 

 

4. Study: (Redegjørelse for og tolkning av registrerte data) 

 

4.1. Første måling viser : 

 

 At vi enda ikke ved siste måling hadde kommet i gang med legemiddelgjennomganger 

Årskontrollene er gjennomført hvert år , men ikke systematisk til fast tidspunkt.. 
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 Det var bare 3 pasienter som hadde hatt LMG det siste halvåret. 
 
 

 
 
 

 Ingen av medikamentene til de 19 pasienter var påført indikasjon ved baseline 

tellingen pr. 1.5.2012. 
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 Baseline pr 1.mai 2012 viser at  ingen av pasientene hadde plan for oppfølging  av 

legemiddelgjennomgang. 
 
 

 
 

 Ved baseline målinger pr. 1.5.2012 hadde ingen av pasientene ATC – kode. 

 

 

4.2.  Resultat etter de to siste målingene 5.10.2012 

Prosjektmål 
1.01. Legemidler sykehjem: Andel langtidspasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste 
halvår 
1.02. Legemidler sykehjem: Andel legemidler med indikasjon 

1.03. Legemidler sykehjem: Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling 
1.04. Legemidler sykehjem: Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode 
1.05. Legemidler sykehjem: Gjennomsnittlig antall faste legemidler uten ATC-kode 
1.06. Legemiddelbehandling sykehjem: Gjennomsnittelig antall behovslegemidler 

   

http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/reports/progress/report.aspx?contextGUID=78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa#0981d376-9f62-4343-8f37-d866d943c9fc#0981d376-9f62-4343-8f37-d866d943c9fc
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/reports/progress/report.aspx?contextGUID=78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa#0981d376-9f62-4343-8f37-d866d943c9fc#0981d376-9f62-4343-8f37-d866d943c9fc
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/reports/progress/report.aspx?contextGUID=78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa#086746f4-7404-4352-94fd-8f230ab084c3#086746f4-7404-4352-94fd-8f230ab084c3
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/reports/progress/report.aspx?contextGUID=78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa#a629e15d-ef5e-41ae-9a2f-a168893d2952#a629e15d-ef5e-41ae-9a2f-a168893d2952
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/reports/progress/report.aspx?contextGUID=78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa#dc6b95e4-89b3-4fea-8d67-8f55d712b40b#dc6b95e4-89b3-4fea-8d67-8f55d712b40b
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/reports/progress/report.aspx?contextGUID=78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa#8724a54c-0136-43d5-80d4-61240c498847#8724a54c-0136-43d5-80d4-61240c498847
http://extranet.pasientsikkerhetskampanjen.no/extranetng/reports/progress/report.aspx?contextGUID=78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa&backUrl=%2fextranetng%2fteams%2fteamhome.aspx%3fcontextGUID%3d78cc8165-0a22-4ceb-aaac-2a5c3e39a9aa#2113e065-3236-4163-ad49-63839d332ad0#2113e065-3236-4163-ad49-63839d332ad0
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1.01. Legemidler sykehjem: Andel langtidspasienter som har hatt 

legemiddelgjennomgang siste halvår 
Andel langtidspasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste halvår  

   

 

 

Kommentar:  

Alle langtidspasienter som var med fra starten av har hatt LMG og fått ny datoer for halvtårs- og 
årskontroller.  2 nye pasienter vil få LMG og datoer for havt- og årskontroller 

   

1.02. Legemidler sykehjem: Andel legemidler med indikasjon 

Andel faste legemidler med indikasjon oppført bak legemiddelforskrivning  
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Kommentar: 
 

I Karasjok har 59.9 %  indikasjon på alle medikamentene, gjennomsnitt for team er 89.63 og 

medianen er 90, 12. Her må avdelingen skjerpe seg og påse at indikasjonen blir ført opp i 

medikamentkortet.  

   

1.03. Legemidler sykehjem: Andel pasienter med plan for oppfølging av 
legemiddelbehandling 
Andel pasienter med tiltaksplan for oppfølging av legemiddelbehandlingen med fokus på 
observasjon og rapportering om virkning/bivirkning  
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Kommentar:  
 
Samtlige pasienter har en plan for oppfølging. 

 
1.04. Legemidler sykehjem: Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode 
Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode per pasient  

   

 

 

Kommentar ; 
 

ACT kode er  identifisert  på alle medikamenter hos alle pasientene.  
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1.05. Legemidler sykehjem: Gjennomsnittlig antall faste legemidler uten ATC-kode 

Gjennomsnittlig antall preparater uten ATC-kode per pasient. Preparater er feks laktulose, floradix, 

tran og andre kosttilskudd.  

   

 

Kommentar: 

ACT kode er  identifisert  på alle medikamenter hos alle pasientene.  
 
 
1.06. Legemiddelbehandling sykehjem: Gjennomsnittelig antall behovslegemidler 
Gjennomsnittlig antall behovslegemidler gitt per pasient  
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Kommentar: 

 
I Karasjok er gjennomsnitt for medikamenter ved behov 4, mens gjennomsnittet for teamene er 
3,24 og medianen er 3. 
 
 

 

   

 
 
 

 

 

5.  Konsekvenser får resultatene av arbeidet så langt. 

 

 ATC- nummeret på medikamentene er identifisert hos alle pasientene.  

 

 Påføring av indikasjoner på medisinkortene, må også jobbes med videre, selv om det 

er en tydelig positiv utvikling. Det er gode tilbakemeldinger fra pleiepersonalet på at 

indikasjoner nå i større grad er påført medisinkortene.  
 

 Pr. 6.07.2012 har  Karasjok har redusert legemiddelmengden med 34,3 %, vet ikke om 

dette skyldes at reduksjonen gjelder alle pasientene, eller om det er bare hos noen 

pasienter med mange medikament. Vi har ikke satt dette opp som målsetting , men 

dette må vi diskutere på neste møtet. 
 

 Pr. 5.10. 2012. Resultatet av 6.07. holder ikke, fordi i 1. og 2. målingen var både  faste 

og eventuelt medikamenter telt og når man  tok vekk eventuelt medikamentene viste 

målingen 34, 3 %. Det kun 7 pasienter som har får redusert antall medikamenter, 3 

pasienter har fått økt antall. 3 pasienter har dødd som hadde til sammen 20 

medikamenter.. 

 
 

6. Hva har gruppen lært så langt 

 

 Gruppen mener at det er vanskelig å endre på innarbeidede rutiner.  Ledelsen i 

legetjenesten og sykepleietjenesten må være aktive og sette  standarden for  hvordan 

legemiddelrutinene skal gjennomføres. Tiltakene har vært til dels vanskelig å få 

gjennomført. Legemiddelgjennomgangen pr. 1.5 og 8.6.2012 har vært faglig nyttig for 

de av personalet som ser nytten av arbeidet.  

 

 Prioriterte innsatsområder frem til neste rapport vil være ytterligere påføring av 

indikasjoner ved forordning av medikamenter. Informere legene hvorfor dette er viktig 

og på denne måten få alle legene til å følge aktivt tiltaksplanen, slik at  rutinene føles 

forpliktende for alle i avdelingen. 
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 Pr. 5.10.2012. Det tar tid å endre gamle rutiner, men personalet er blitt mer bevisst på 

pasientenes medikamentforbruk, virkninger og bivirkninger. Implementering tar tid, 

men vi forventer at ledelsen og personalet følger opp dette . Det er gøy og arbeide med 

pasient sikkerhetskampanjen. Ser fram til å fortsette med LMG for hjemmetjenesten.  

 

 

7. Selvevalueringstall: 5 

 

Statusrapporten sendes Vibeke Bostrøm 5.10. 2012: vbo@nokc.no 
 

 

Ragnhild L. Nystad 

Fagutviklingssykepleier 

 

Kárášjohka 5.10.2012 

 

  
 

 

 

  

mailto:vbo@nokc.no
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Hedmark – Moen sykehjem 
Deltakende enhet: USH Hedmark v/ Moen Sykehjem 

 

Tallfestet mål: 

 

10 LMG (legemiddelgjennomganger) i prosjektperioden på en avdeling  

Gruppeleder: 

 

FOU Leder Gro Bentsen og 
Fagutviklingssykepleier Monica Berg 

Måleansvarlig: 

 

Fagutviklingssykepleier Monica Berg 
Inger Lise Møystad 

Gruppemedlemmer

: 

 

Gro Bentsen, Inger Lise Møystad, Hilde Heggen Myreng, Harriet Bovold 

og Monica Berg 

Veileder: Vibeke Bostrøm 

 

 

Beskrivelse av sykehjemmet/ avdelingen 

Moen Sykehjem er et av tre sykehjem som er utviklingssenter for sykehjem i Hedmark.  

Sykehjemmet er et somatisk sykehjem med plass til 103 pasienter. Vi har 4 avdelinger, hvorav en 

avdeling har 7 plasser tilrettelagt for personer med demens og en avdeling er korttidsavdeling med 

pasienter som er til opptrening/ korttidsopphold. Sykehjemmet har ca 100 årsverk innen pleie, i tillegg 

har vi ulike støttefunksjoner innen merkantile oppgaver, samt en sykehjemslege i 60 % og en 

tilsynslege med tilsyn på en avdeling i 20 % stilling. Avdeling 4 som deltok i prosjektet har 27 

pasienter, alle med langtidsvedtak pr dags dato. 

 

    
 

Hensikten med prosjektet: 

 

Vi har gjennom vår erfaring som sykepleiere sett at flere pasienter har fått ordinert mange ulike typer 

av legemidler, og at effekten av disse legemidlene har ikke alltid vært utelukkende positive for 

pasienten.  Vi har også sett at regelmessig legemiddelgjennomgang ikke har vært et prioritert område 

under legevisitt ved noen avdelinger.  Dette tror ikke vi er noe som er særskilt for våre 

sykehjemsavdelinger, men et generelt problem i eldreomsorgen. Vi vet også at eldre ofte tåler 

legemidler dårligere enn yngre personer, og vi ønsker å redusere antall medikamenter til denne 

gruppen der det er mulig. Vi har også sett at Elverum kommune har et generelt høyere forbruk på 

medikamenter enn andre sammenlignbare kommuner.  Ved å sette fokus på dette området ønsker vi at 

legemiddelgjennomgang (LMG) skal bli en fast rutine ved våre langtidsavdelinger ved innkomst av 

nye pasienter og ved halvårskontroller.  Det var flere hensikter med at vi ønsket en endring i forhold til 

LMG på sykehjemmet. Først og fremst er det viktig at tjenesten kvalitetssikres og at pasientene får 

riktig medisinering. Vi ønsker å fjerne unødvendige medikamenter og tilstrebe at pasienten får rett 

medisinering. Vi ønsket også å bruke prosjektet til å forbedre sykehjemmets rutiner i forhold til 

legemiddelgjennomganger med tilsynslege og apoteket som vi samarbeider med.  
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Vi tror dette kan være med på å kvalitetssikre legemiddelhåndteringen i sykehjemmet ved at det blir 

tematisert på legevisittene regelmessig. Det vil være mer fokus på virkning av medikamenter, 

bivirkninger og ulike interaksjoner mellom medikamentene. Dette kan også føre til kompetanseheving 

for flere yrkesgrupper som jobber nært på pasientene.  

 

Prosjektets mål: 

 
Hovedmålet for prosjektet er å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen for langtidspasienter ved 

sykehjemmet. Vi har også noen flere arbeidsmål som står oppført nedenfor i tabellen. 

 

Mål: Ønsket effekt: 

10 langtidspasienter skal ha LMG i 

prosjektperioden (frem til Oktober 2012) 

100 % 

Andel legemidler som er oppført med 

indikasjon på ordinasjonskort 

100 % 

Andel langtidspasienter med plan for 

oppfølging av legemiddelbehandling i 

pasientens journal etter LMG 

100 % 

Gjennomsnittlig antall faste legemidler med 

ACT- kode 

100 % 

Gjennomsnittlig antall behovslegemidler Redusere antallet med 10 % i avdelingen 
 

Tiltak : 

Tiltak som er utført: Hva lærte vi? 

Kartlegging i forkant av LMG/ 

blodprøvetaking etter skjema 

Vi har tatt blodprøver regelmessig av 

pasientene tidligere også, men nå ser vi på 

resultatene sammen med lege mer opp i mot 

pasientens diagnoser. 

Det blir utført en noe mere grundig 

gjennomgang av pasienten enn ved tidligere 

årskontroller 

LMG (Legemiddelgjennomgang av pasienter 

med langtidsvedtak) 

Det er blitt mere fokus på legemiddellisten 

på visitten, det blir sett gjennom alle 

medikamenter og diskutert i team rundt 

virkninger/ bivirkninger. 

LMG / Behovsmedisiner Sykepleier/ lege har blitt mer observante i 

forhold til behovsmedisinering. Har 

pasienten stått på behovsmedisiner over 

lengre tid som vedkommende ikke har brukt 

den senere tiden blir medikamentet seponert. 

Dette kunne ofte bli stående over lange 

perioder tidligere. 

Prosedyre- LMG til pasienter med 

langtidsvedtak på sykehjemmet 

Her har vi tatt utgangspunkt i prosedyren fra 

Vestfold og tilpasset denne slik at den kan 

brukes på vårt sykehjem. Denne prosedyren 

er levert inn til kvalitetsutvalget i kommunen 

slik at den kan godkjennes som en prosedyre 

i vårt kvalitetssystem Risk Manager.  

Dette ser vi kan systematisere arbeidet og det 

vil bli lettere å skulle implementere arbeidet 

til de andre avdelingene i sykehjemmet. Det 



40 

 

er lettere når alle bruker samme 

arbeidsverktøy for LMG arbeidet på 

sykehjemmet. 

Utforme poster Dette arbeidet har vi lært mye av i forhold til 

å finne ut av hva er budskapet som vi ønsker 

å dele med andre. Hva er viktig å ha med for 

at budskapet skal ha en mening både for de 

som kjenner prosjektet fra før og andre som 

ikke har hørt om prosjektet tidligere. 

Samarbeid med andre faggrupper Vi har vært i kontakt med apotek i forhold til 

å knytte til oss en farmasøyt. Dette har vært 

vanskelig og vi har derfor ikke fått med 

farmasøyt i prosjektperioden. Vi har også 

begynt arbeidet med å informere legene i vår 

egen kommune i forhold til prosjektet.   
 

Målinger  i Extranet: 

Vi har utført målinger innen fem områder i Extranet og gjort målinger x 1 pr måned siden mai 2012. 

Det har vært en i prosjektgruppen som har telt alle målinger og lagt dette inn i basen. Vi har i 

prosjektperioden valgt å ta med nye pasienter med langtidsvedtak og gjort en merknad i 

merknadsfeltet i Extranet når det er kommet inn nye pasienter.  Her kommer en utskrift av våre 

målinger i perioden som vi har deltatt i prosjektet. 
 

 
 
Målet vårt i prosjektperioden var å gjennomføre 10 LMG ved en avdeling på sykehjemmet. Dette 

hadde vi gjennomført i slutten av september 2012. Vi har i etterkant av dette nå utført enda noen flere 

LMG og skal jobbe videre med dette arbeidet fremover. 
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Denne målingen viser andelen legemidler som står oppført med indikasjon i medisinlistene til 

pasientene. Her har vi et mål med å komme opp på 100 % når vi har gjennomført LMG på alle 

pasienter ved avdelingen. Vi kan se at andelen øker etter hver visitt. Her i tabellen ser vi ikke denne 

økningen så godt fordi det har vært endring i pasientgrunnlaget underveis. Dette er lagt inn som 

merknader i rapporteringen vår i Extranet. 

 

 
Denne målingen viser andelen av pasientene som har plan for oppfølging av legemiddelbehandling i 

sin journal. Vi bruker systemet Gerica til dokumentasjon og lager nå tiltaksplaner under området 

medikamenthåndtering (Legemiddelgjennomgang) på de pasientene som har hatt LMG ved 

avdelingene. Her føres det inn spesielle tiltak som skal følges opp i etterkant av LMG hos hver enkelt 

pasient.  

 

 
 

Målingen «gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC- kode gikk litt opp i august 2012 med 

bakgrunn i at vi hadde fått 3 nye pasienter med langtidsvedtak som brukte flere medikamenter enn de 

pasientene som hadde gått ut av prosjektet i samme periode. Dette er også lagt inn som merknad i våre 

rapporteringer i Extranet. 
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Den siste målingen vi har benyttet i Extranet har vært « gjennomsnittlig antall behovslegemidler». Her 

har vi også hatt noen endringer i august ettersom vi hadde 3 nye pasienter som kom inn i prosjektet. Se 

merknad til forrige rapportbilde.  

 

 

Resultat: 

Et resultat vi kan se etter å ha utført dette prosjektet er at vi har fått satt LMG i system. Vi jobber mer 

systematisert på avdelingen i forhold til legevisittene. Arbeidet som skal gjøres i forkant blir gjort, 

fordi alle nå vet hvilke blodprøver og forundersøkelser som skal utføres før LMG. Ved at prosedyren 

beskriver dette vil det også ivareta at nyansatte vet hvordan de skal praktisk utføre LMG i praksis. Vi 

kan se at helsepersonellet har blitt mer opptatt av at legemidler blir seponert og at se pasientene får 

mer riktige medikamenter. Legen skriver automatisk opp indikasjoner på legemiddellisten når han 

ordinerer legemidler. Vi i prosjektgruppen kan se denne endringen i form av legemiddellistene som 

brukes når vi utfører tellingene x 1 pr måned ved avdelingen. 

Vi ser også at prosjektet har bidratt til at vi oftere har LMG enn tidligere. Tidligere slet vi med å få 

gjennomført LMG på årskontroller, men vi ser at dette arbeidet går mye lettere nå enn tidligere.  I 

tillegg har vi har fått ferdigstilte skjemaer som kan hjelpe oss med en grundigere LMG enn det vi 

hadde tidligere. 

 

Læring: 

Vi har vært en prosjektgruppe som har bestått av 5 personer. Det har vært Fou leder, 

fagutviklingssykepleier og 3 sykepleiere/avdelingsleder som jobber på ulike avdelinger på 

sykehjemmet. Sammensetningen av gruppen har blitt noe endret underveis i prosjektarbeidet. Vi så at 

det var behov for at fagutviklingssykepleier og Fou leder deltok i dette arbeidet for å avhjelpe 

avdelingen med noe av planarbeidet etc.  I tillegg har vi med sykehjemslegen som deltar på 

legemiddelgjennomgangene.  Vår utfordring i forhold til prosjektet har vært samarbeid med apoteket, 

men dette jobbes det aktivt med nå.  

Vi har satt opp en fremdriftsplan med arbeidsoppgavene som skulle utføres i prosjektperioden og vi 

har hatt møter ca hver 2 uke (med unntak av sommerferien). Vi har ikke hatt noe frikjøp av tid i 

forbindelse med prosjektet, dette har vært gjennomført i tillegg til andre ordinære arbeidsoppgaver for 

hele prosjektgruppen. Det kunne nok ha vært ønskelig at det hadde vært satt av noe frikjøp av tid for 

sykepleierne som jobber i prosjektet slik at de kunne ha jobbet mer aktivt for å lære opp flere 

sykepleiere samtidig som prosjektet pågikk på deres avdeling.  

Deltakelse på læringsnettverkene har vært positivt.  Det har vært meget positivt å kunne dele 

erfaringer med andre utviklingssentre og få gode ideer med tilbake til sitt eget sykehjem. Kjempebra 

med kompendier som ble utgitt. Her kan en få mange gode tips og innspill til hvordan en kan jobbe 

videre med prosjektet. 

  

Veien videre: 

Det jobbes nå i ledelsen ved sykehjemmet for å lage en intern implementeringsplan for prosjektet ved 

hele sykehjemmet. Det jobbes også internt i USH Hedmark med å få til en implementeringsplan for å 

inkludere hele USH Hedmark (vi er 3 ulike sykehjem i to kommuner) i prosjektet. Prosjektet er godt 
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forankret i ledelsen ved sykehjemmet og det er bestemt at dette skal innføres som fast rutine ved 

legevisittene på sykehjemmet. Legene er svært positive ved sykehjemmet og er klar for å prøve ut 

dette på alle langtidsavdelingene. 

 

Prosedyren er levert inn til kommunens kvalitetsutvalg og vi venter på å få den godkjent. Da vil den 

bli lagt inn i kommunens kvalitetssystem som heter Risk Manager.  

Vi jobber også med å få informert/ implementert prosjektet hos hele legegruppen som har avtale med 

sykehjem som tilsynsleger/ sykehjemsleger. 

 

Vi skal også jobbe med videre spredning av prosjektet både internt i USH og ellers i Hedmark fylke.  

Selvevalueringstall: 5 
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Hordaland – Engen sykehjem  
Deltakende enhet: Engen Sykehjem – USHT Hordaland 

Tallfestet mål: 

 

5, se tabell nedenfor 

Gruppeleder: 

 

Tone Mellingen (Koordinator på Engen sykehjem) 

Måleansvarlig: 

 

Kari Sunnevåg (Prosjektleder/registrerer i Extranett) 

Gruppemedlemmer: 

 

Avdelingsleder Bjørn Eirik Lid – Engen sykehjem 

Fagsykepleier Tone Mellingen – Engen sykehjem 

Sykepleier Ingrid Mosevoll 

Sykehjemslege Olga Jefimova - Engen Sykehjem 

Leder Åslaug Brænde – USHT Hordaland 

Prosjektleder: Spesialrådgiver Kari Sunnevåg - USHT i Hordaland 

Veileder: Vibeke Bostrøm 

 

Beskrivelse av sykehjemmet  
Engen sykehjem er et kommunalt sykehjem med 84 plasser. 

Sykehjemmet har to langtidsboenheter med 27 plasser, en 

korttidsavdeling med 20 plasser og 10 plasser for personer 

med rusrelaterte skader. 

 

Prosjekt avgrensning: 

Utvalget i piloten er 27 pasienter med langtidsvedtak 

Post 2 –  Rød, blå og grønn gruppe 

 

Prosjektperiode: 3. april - 30. september 2012  

 

Ressursbruk: Pilotprosjektet gjennomføres i ordinærdrift. 

Fagsykepleier Tone Mellingen er leder for koordineringen og fremdriften internt av 

prosjektet. 

Avdelingen har: 

Lege                                            0,33  årsverk - 1 lege a 10%, 1 lege 23% 

Sykepleier/ vernepleier               7,9 årsverk 

Helsefagarbeider:                      11,9 årsverk 

Assistenter                                   1,70 årsverk på helgevakt 

 

Følgene bemanning på de ulike skiftene: 

D vakt 7 pleiere 

A vakt 6 pleiere fra mandag til torsdag og 5 pleiere på av vakt fredag, lørdag og søndag 

N vakt 1,5 pleier  

 

1. Hensikten med prosjektet (Plan) 
 

Hovedmål: 

Kvalitetssikring av legemiddelbehandling for langtidsbeboere på 3 grupper, Post 2 ved Engen 

Sykehjem. 
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Tiltakspakke tilknyttet Riktig legemiddelbruk er innført og resultatmål følges ved 

månedlige målinger:  

 

 TILTAKSPAKKE: EFFEKTMÅL: 

1. Andel langtidspasienter som har hatt 

LMG (legemiddelgjennomgang) 

siste halvår. 

 

100% 

2. Andel legemidler med indikasjon. 

 

100% 

3. Andel pasienter med plan for 

oppfølging av legemiddelbehandling 

Pleieplan er utarbeidet innen 24. timer etter 

LMG hvor legemiddelrelaterte 

problemstillinger blir avdekket. 100% 

4. Gjennomsnittlig antall faste 

legemidler med ACT-kode 

Reduksjon i legemiddelbruken på 20%: 

 

 

Andre effektmål:  
Internundervisning/medisinkvarter på Post 2 hver 14 dag 

Kompetanseheving 

Tilpasning og innføring av prosedyre for strukturert tverrfaglig LMG under kontinuerlig 

utvikling. 

Gjennomfører 3 LMGer i uken 

Samtlige primærkontakter/sykepleiere har gjennomført LMG i pilotperioden 

Studentinvolvering i LMG 

 

2. Tiltak (Do):  

 

Overordnet tiltaksplan: 

 

BESKRIVELSE  

 

FRIST 

TILTAK  

GJENNOMFØRT 

Formøte før 

nettverkssamling i Oslo 

mars 2012 

 

0.3.12 

 

Besluttet utvalg til piloten og 

deltagere i prosjektgruppen 

 

20.3.12 

1. Nettverkssamling i Oslo 

26. og 27. mars 2012 

26. og 

27.3.12 

Deltakere: Sykehjemsoverlege 

Torbjørg Åmdal, Fagspl Tone 

Mellingen, Åslaug Brænde (1.dag) 

og Kari Sunnevåg 

27.3.12 

Oppstartsmøte 

prosjektgruppe 

Mandat for prosjektet 

 

3.4.12 

Gjennomføre baseline 

Mål og tidsperiode for piloten 

Godkjenne infobrev til ansatte, 

pasienter og pårørende 

Plan for internundervisning 

Plan for datainnsamling 

Møteplan (hver 14 dag) 

3.4.12 

Telefonkonferanse  

3. mai 

 

Kort og konsis statusrapportering 

 

3.5.12 

Statusrapport  

1. juni 

  

5.6.12 (Avtalt med 
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prosjektleder) 

2. læringsnettverk  

13.6.12 

Presentasjoner, postere, 

problemdef, og fremdriftsplan 

13.6.12 

Telefonkonferanse  

27.8.12 

 

Kort og konsis statusrapportering 

13.6.12 

Sluttrapport  

5.10.12 

 5.10.12 

3. læringsnettverk   

17.10.12 

Presentasjon av sluttrapport og 

poster. 

 

 

Tiltaksplan 

 

Tiltak Mål Tid 

Prosjektpresentasjon for 

ledergruppen 

Ledelsesforankring 11.4.12 

Prosjektpresentasjon for personalet Personalinvolvering 18.4.12 

Informasjonsbrev til 

pasienter/pårørende Post 2 

Samtykke April 2012 

Informasjonsbrev til personalet 

Post 2 

Involvering April 2012 

Tavle på Post 2 Informasjonsformidling Mai 2012 

Prosjektpresentasjon for 

sykepleiergruppen 

Informasjonsformidling Mai 2012 

Prosjektpresentasjon for Post 2 Formidling – Dialog Mai 2012 

Medisinkvarter Engasjement – involvering – 

kompetanseheving 

Mai – juni 2012 

Innføre rutine for tverrfaglige, 

systematiske LMGer i ordinær 

drift. 

Pasientsikkerhet 30. september 

2012 

Avisartikkel i Bergens Tidende Spredning og positiv omtale  Mai 2012 

Utarbeidelse av prosedyre for 

LMG 

Kvalitetssikring av LMG Mai 2012 

  August 2012 

Kritisk vurdering av sentral 

prosedyre for LMG 

Prøve ut i praksis og tilbakemelde til 

Vibeke Bostrøm 

September 2012 

Tilpasning av sentral prosedyre  Ferdigstille en prosedyre for BK September 2012 

Sluttrapport og prosedyre til 

etatsjef for alders og sykehjem i 

BK 

Innføre prosedyren som er i tråd med 

styringskortet i BK 

Januar 2013 

Implementering i BK Modell for læringsnettverket Våren 2013 

Prosjektleder orienter 

Fylkesmannen 

Vibeke Bostrøm kan presentere 

prosjektet på fylkeskonferansen 

Spredning til Hordaland Fylke 2013/2014 
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3. Målinger (Study) 

Målemetode: Engen Sykehjem har målt status tilknyttet mål i pkt 1 hver måned. 

Den positive utviklingen fremstilles i grafiske oversikter under. 
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4. Resultater i pilotperioden (Act)   

Reduksjon i legemiddelbruken: 

Rød gruppe: 14% 

Blå gruppe: 14,3% 

Grønn gruppe: 3,4% 

LMG er blitt en rutine på avdelingen 

Struktur, organisering og inkludering av det tverrfaglige samarbeidet i LMG 

Oppdaterte legemiddellister/diagnoselister 

Forbedret dokumentasjon og plan tilknyttet LMG 
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Øket fokus på observasjon av effekt, bivirkninger etter LMG 

Studenter har vært involvert i LMG 

Prosedyre for LMG ferdigstilles og sendes kvalitetsutvalget for godkjenning 

 

5. Læring 

Ansatte har fått kompetanseheving i legemiddelbruk og polyfarmasi 
Pilotavdeling har tilpasset og innført prosedyre for strukturert tverrfaglig LMG 

Alle forskrivninger har indikasjon 

Alle pasienter har gjennomført LMG siste halvår 

 

Utfordringer 

Utfordring å involvere farmasøyter  

Uforutsette hendelser når LMG er planlagt. 

Utfordring og involvering primærkontakter/hjelpepleiere i LMG 

Utfordring å lykkes med pleieplan 

 

Veien videre 

Implementere rutine for strukturert LMG i Bergen kommune våren 2013 og Hordaland Fylke 

i 2013/2014. 

 

6. Selvevalueringstall: 5 

 

Bergens Tidende 24. mai 2012 
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Møre og Romsdal – Rokilde sykehjem 
Deltakende enhet::  

Rokilde sykehjem 
Tallfestet mål: 

 
 
100 % Legemiddelgjennomgang på avdeling med 17 pasienter 

Gruppeleder: 

 
 
Karina Molvik Eckhoff 

Måleansvarlig: 

 
 
Karina Molvik Eckhoff 

Gruppemedlemmer: 

 
 

Stephanie Helland, Inger Lise Lervik, Merete Sjåvik, Elfrid Måløy, 

Karina Molvik Eckhoff 
Veileder:  

 

 

Beskrivelse av avdelingen  

Rokilde sykehjem har 70 døgnplasser fordelt på 4 avdelinger. Den enkelte avdeling har 16-19 

plasser. Pilotavdeling for prosjektet er somatisk langtidsavdeling med 17 langtidsplasser samt 

to korttidsplasser. (Disse er ikke med i prosjektet) Fast tilsynslege 4 timer i uka på aktuelle 

avdeling (2,5 t i effektiv tid) Antall årsverk på pilotavdeling 14,8 herav sykepleiere 5 årsverk 

 

Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 

Hensikten med den endringen som prøves ut er å systematisere og kvalitetssikre 

legemiddelbruken på sykehjemmet. Vi ønsker å sette fokus på dette da vi har sett at området 

har behov for økt fokus da mange pasienter har polyfarmasi og en lite systematisk oppfølging 

av legemiddel 
 

Mål nr 1:  

100 % legemiddelgjennomgang på alle langtidspasienter ved en avdeling på Rokilde innen 

oktober 2012. Målet nås ved at en systematisk gjennomfører 2-3LMG ved legevisitt hver 

tirsdag sammen med farmasøyt og gruppeleder. Farmasøyt får da på forhånd tilsendt 

legemiddellisten på pasientene som skal ha LMG.  

 

Mål nr 2:  

100 % indikasjon bak forskrivning på legemiddelkortet. Det viser seg at det pr i dag er få 

pasienter som har oppført indikasjon bak forskrivning. På pasientens legemiddelkort i Profil 

benyttes benevnelsen anvendelse.   Diskusjon i gruppen rundt begrepsbruken hvor vi 

bestemmer at denne her skal forstås som indikasjon. 

 

Mål nr.3: 

 Opprette pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i henhold til oppfølging av 

forskrivning, gruppen har diskusjoner rundt dette og konkluderer med at for å utføre dette 

kreves det både observasjonskompetanse og fagkunnskap 

 

Mål nr. 4:  

Lage prosedyre som skal inn i kommunens kvalitetssystem 

 

Mål nr. 5: 
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Kvalitetsforbedring av legemiddelbruken ved pilotavdeling 

 

Mål nr. 6:  

Opprette forbedringsteam innenfor legemiddelhåndtering på Rokilde sykehjem med en 

legemiddelansvarlig på hver avdeling som har et spesielt engasjement innenfor feltet. Dette 

skal bidra til kompetanseheving for alle ansatte på Rokilde.  

 
Tiltak (Do)  
Som tiltak nr 1 ble det gjennomført baselineundersøkelse på hele sykehjemmet. Deretter ble det startet 

legemiddelgjennomganger på en avdeling. Gruppen mente det var fornuftig å gjennomføre 

baselineundersøkelse på hele sykehjemmet for å unngå at oppstart av prosjektet ville ha ringvirkning 

på de andre avdelingene, og dermed føre til at en ikke ville fått samme resultater ved senere 

baselinemålinger. 

 

Møtefrekvens på 1-2 møter pr måned i prosjektgruppa, disse møtene har vist seg nødvendig for at en 

skulle få involvert alle gruppemedlemmene tilstrekkelig i fremdriften av prosjektet. 

 

Informasjon om prosjektet gitt til ansatte, pasienter og pårørende ved avdelingen samt brukerrådet ved 

Rokilde. Informasjon ble også gitt på et felles møte for alle pårørende på sykehjemmet 18.06.12 Vi ser 

i etterkant av prosjektperioden at det burde vært gitt mer inngående informasjon om prosjektet til alle 

ansatte på huset for å kunne ha startet spredningen på en god måte. 

 

Artikkel i lokalavis og kommunens intern avis vedrørende prosjektet 

 

Informasjon gitt til formannskapet i kommunen 

 

Har til nå gjennomført 12 av 17 legemiddelgjennomganger, ikke nådd målet på 17 

legemiddelgjennomganger. Dette har bakgrunn i at det har vært mangel på legetid, det har i perioden 

ikke vært satt av ekstra tid til legemiddelgjennomganger for legen og resulterer i at vi ikke når målet. 

Økonomiske utfordringer har det vært i spørsmål om farmasøyttilgang i gjennomføringen da det ikke 

ligger noen midler i prosjektet til kjøp av tjenester fra farmasøyt. Prosjektleder har vært sykemeldt 

siden august. 

 

Etter møte med systemansvarlig for Profil er det i tiltaksplanen blitt opprettet et område for 

observasjoner og rapporter i henhold til oppfølging av forskrivning samt at sjekklisten som brukes til 

registrering av pasientdata er opprettet og skal legges inn i pasientens journalsystem 

 

Området legemiddelgjennomgang er ikke opprettet da systemansvarlig for Profil mente at dagens lege 

journal var dekkende nok. 

 

Laget prosedyre for legemiddelgjennomgang til lokal bruk, denne er ikke vurdert og godkjent i 

kommunen pr dato. 

 

Forbedringene er nå prøvd ut i liten skala, på en avdeling. Vil etter prosjektperioden innføres på hele 

sykehjemmet. 

 

 

Målinger (Study) 

Målingene som er benyttet i prosjektet følger anbefalingene for kampanjen, resultatene er lagt inn i 

Extranett. Målgruppen som ble valgt ut var langtidspasienter på en somatisk sykehjemsavdeling totalt 

17 pasienter. I løpet av prosjektperioden ble antall pasienter redusert til 14 pga dødsfall. Nye pasienter 

er ikke tatt med inn i målingene og resultatet kan derfor bære preg av dette. 

 Følgende målinger er gjennomført: 

- Andel langtidspasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste halvår 
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- Andel legemidler med indikasjon 

- Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandlingen 

- Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC kode 

- Gjennomsnittlig antall behovslegemidler 

 

Resultat (Act) 

 

 

Resultat på måling nr 1 viser at det etter oppstart av prosjektet har vært en klar endring i antall 

pasienter som har fått legemiddelgjennomgang. Utgangspunktet var at ingen pasienter hadde hatt en 

systematisk gjennomgang av legemiddellisten siste halvår. I perioden ble det gjennomført 12 av 17 

legemiddelgjennomganger.  

 

 
 

Måling nr 2 viser andel legemidler med indikasjon. Her fremkommer det at få legemidler er 

skrevet opp med indikasjon. 11,24% av 169 legemidler totalt var utgangspunktet ved oppstart. 

Resultatet ved prosjektets slutt er 37,06% av 143 legemidler. Gruppen hadde som mål at vi 

skulle oppnå 100% indikasjon bak forskrivning men utfordringer i forhold til dette gjordet at 

vi ikke nådde målet. Dette i form av at en ved innlegging av indikasjon må seponere og legge 

inn medikamentet på nytt noe som førte til bruk av mer tid enn legen kunne bruke. En må nok 

videre se om dette kan løses på andre måter evt. at sykepleieren kan gjøre denne oppgaven 

etter avtale med legen. 
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Måling nr 3 viser andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandlingen. Denne 

har vist gode resultater, her har det gått fra at 23,53 % av pasientene hadde plan for 

oppfølging av legemiddelbehandlingen til at det ved prosjektets slutt er 100 % av pasientene 

som har plan for oppfølging. 

 

 
 

Måling nr 4 Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode. Her har målingene gitt 

varierende tall for hver måling. Ved oppstart hadde vi en total på 169 legemidler, 9,94 tbl pr 

pasient, totalt 17 pasienter. Ved måling i september er totalen 143 legemidler, 10,21 tbl pr 

pasient, totalt 14 pasienter. 
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Måling nr 5 viser gjennomsnittlig antall behovslegemidler. Ved prosjektets oppstart hadde 17 

pasienter totalt 113 behovslegemidler, i snitt 6,65 pr. pasient. Ved måling i september har 14 

pasienter totalt 107 behovslegemidler, snitt på 7,64 pr. pasient 

 
Læring 

En ser i etterkant av prosjektperioden at mangel på tid og ressurser i forhold til økonomi har vært med 

på å gjøre at en ikke har oppnådd de resultater og mål en satte seg for perioden.  I forbindelse med et 

så omfattende prosjekt burde det vært satt opp mer tid med legen til faktisk utføring av 

legemiddelgjennomgang da vi har sett at dette har tatt mye tid og har vært en vanskelig prioritering 

veid opp mot andre oppgaver på visitt. Samarbeid med farmasøyt er en tjeneste som koster penger og 

har gjort at dette også blir et kostnadsspørsmål heller enn kvalitetsspørsmål.  Prosjektleder har i 

perioden vært fristilt 20 % til å jobbe med prosjektet.  Teamet har hatt møter 1-2 ganger i måneden for 

samarbeid om prosjektet. Samtidig har medlemmene av teamet også bidratt med mye egeninnsats på 

fritiden. 

Det vi har lært av fagkunnskap og forbedringskunnskap gjennom dette prosjektet er hvor viktig det er 

å sette fokus på temaet legemidler i sykehjem og ikke minst kompetansen rundt legemidler blant 

personalet som jobber her. Vi ønsker ikke bare en optimalisering av legemiddelbruken hos pasientene 

men også å bidra til å øke kunnskapen og bevisstgjøring hos ansatte.   

En ser også at dersom vi skal lykkes i innføring av nye rutiner trengs det tid og grundig informasjon til 

personalet. For å skape forbedring er det viktig med god planlegging, åpenhet rundt prosessen og gode 

verktøy for gjennomføring 

 

Det mest givende med å jobbe med forbedringskunnskap er samarbeidet med de ulike faggruppene 

som vårt team har representert, få synspunkter fra ulike yrkesgrupper på temaene som har vært 

diskutert. Viktigheten av det tverrprofesjonelle er kommet godt frem. Viktig med flere synsvinkler for 

å skape gode prosesser 

 Det har også vært spennende å se resultater av de ulike målingene som har vært gjennomført på 

avdelingen og se områder for forbedring. Utfordringene vi har møtt knytter seg til økonomiske 

rammer, god nok informasjon til ansatte og implementering på resten av sykehjemmet. 

Samlet erfaring rundt læringsnettverkmetoden er positiv. God informasjon og mulighet til å diskutere 

utfordringer og løsninger med andre deltakere. 

 

 

Veien videre 

Planer for det videre arbeidet vil dreie seg om å fortsette det arbeidet som er startet. Viktig at vi nå får 

implementert dette på hele sykehjemmet og får innført gode rutiner for gjennomføring.  

 

Det skal jobbes for å få godkjent prosedyren for legemiddelgjennomgang. 

 

Vi vil lage en plan for hvordan vi skal implementere dette i egen kommune basert på 

læringsnettverkmetoden. 

 

Det jobbes videre med å lage en plan for kurs og evt. studier med fokus på opplæring og 

kompetanseutvikling innen legemiddelhåndtering i samarbeid med Høgskolen i Molde. 

 

Kristiansund kommune ved Rokilde USH er pilot i brukermedvirkning.  

Pasientsikkerhetskampanjen sier om brukermedvirkning: 

"Pilotprosjekter er et viktig element i utviklingen av nye innsatsområder og tiltak i 

pasientsikkerhetskampanjen. Dette tiltaket tar for seg brukermedvirkning knyttet til systemer 

og strukturer i foretak/kommune.  Det kan være møtearenaer, pasient/pårørende møter ledere, 

brukermedvirkning i det daglige arbeidet i klinikken, sykehjem, kommunikasjon m.m." 
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Rokilde USH har arbeidet lenge og systematisk med brukermedvirkning på systemnivå og på 

individnivå. I pilotperioden vil prosjektgruppen se på tiltak som skal bidra til å styrke 

pasientens medvirkning i riktig legemiddelbruk.  

 

I tillegg vil det i samarbeid med brukerrådet ved bli utformet en tiltaksplan for reell 

brukermedvirkning på systemnivå i sykehjemmene i Kristiansund. Brukerrådet vil delta i 

implementeringsarbeidet ved for eksempel bidra på oppstartmøter, dialogkaféer og lignende. 

Det planlegges også å lage korte informasjonsvideoer om brukermedvirkning i tilknytning til 

pasientsikkerhetskampanjen.  

 

Høgskolen i Molde bidrar i pilotperioden med kvalitetssikring og med evalueringsrapport.  

 
Selvevalueringstall: 5 
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Nord-Trøndelag – Verdal sykehjem 
Deltakende enhet:: Nord-Trøndelag Verdal 

Tallfestet mål: 

 

Se målbeskrivelse nedenfor 

Gruppeleder: 

 

Ragnhild H. Aunsmo  

Måleansvarlig: 

 
Anita Susegg, Edel Nessemo, Lena Jovik, Maria Tinglum  

Gruppemedlemmer: 

 
Anita Susegg, Edel Nessemo, Lena Jovik, Maria Tinglum, Marja Kos 

Veileder:  

 

 

Beskrivelse av avdelingen 

I prosjektet inkluderes begge sykehjemmene i kommunen fordi man ønsker å se institusjonene under 

ett. Verdal Bo og Helsetun har 66 sykehjemsplasser inkludert 11 plasser for demente i skjermet enhet 

og 4 døgnrehabiliteringsplasser. Avlastningstilbud.  

Ørmelen Bo- og Helsetun har 44 sykehjemsplasser, inkludert 13 plasser for demente i skjermet enhet, 

7 plasser alderpsykiatri, 4 plasser for alvorlig syke.  

I tillegg er det  dagtilbud for hjemmeboende 3 dager pr. uke ved begge institusjonene. 

 (type avdeling, antall sengeplasser, antall stillinger for leger pleiepersonale, sekretær osv. - maks. 5 

linjer) 

 

Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 

Vi så at mange eldre fikk forskrevet mange medisiner og vi opplevde at pleiepersonalet i liten grad 

hadde innsikt i hvorfor de fikk medisinene og hva de burde observere med tanke på optimalisering av 

behandlingen. 

Vi ønsket større fokus på å optimalisere medisinering og mer kunnskap i personalgruppen om 

indikasjonene, forventet virkning og bivirkninger. Vi ønsket også større fokus på betydningen av å gå 

grundig gjennom medisinforskrivningen med jevne mellomrom, og å innarbeide gode rutiner for å 

gjennomføre dette. 

 

Målsettingen er at alle faste medisiner skal være påført indikasjon og at alle skal ha en grundig 

legemiddelgjennomgang ved tildeling av langtidsplass, ved vesentlig endring i klinisk situasjon og for 

alle minst en gang i året. 

Det skal også opprettes et oversiktlig punkt i journalen hvor effekt av medisinendring føres. 

Vi ønsker å følge med på om disse tiltakene reduserer antallet medisiner pasientene står på fremover. 

Vi ønsker samtidig å følge med på om praksis endres slik at flere av forskrivningene går over fra å 

være faste til ved behov. 

 

De ovenfor nevnte 4 avdelingene er ”piloter”, men praksis planlegges innført i øvrige avdelinger og 

poster. 

 

 

Tiltak (Do)  
Det er innført praksis for legemiddelgjennomgang i henhold til målsettingen. 

Det er etablert eget journalpunkt for pleieplan mht vurdering av endringer i medisinering. 

Det er etablert praksis slik at indikasjon for medisinene påføres medikamentarket (elektronisk) 

 

 

Målinger (Study) 

Hver fjerde uke registreres medisineringen av  langtidspasientene på de 4 postene. 

Vi har laget et enkelt skjema hvor måleansvarlig på posten registrerer med på linje for hver 

langtidspasient følgende:  Antall faste medisiner (også antall faste med ATC kode for å tilfredsstille 
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registreringene i Extranet), antall faste medisiner hvor indikasjon er påført, om de har hatt 

legemiddelgjennomgang siste 6 mnd, om det er satt inn punkt i journalen for pleieplan medisinering. 

I tillegg har vi talt opp antallet behovsforskrevne medisiner. 

 

Resultat (Act) 

 

Den største framgangen har vi sett på at det påføres indikasjon i medikamentarket i stor grad nå; dette 

er vi godt fornøyd med. Sykepleierne rapporterer at det har skjedd en bevisstgjøring i personalgruppen 

mht dette, og vi har kommet langt på vei med å ha fokus på optimal medisinering. 

Som forventet ble det gjennomført færre legemiddelgjennomganger under ferieavviklingsperioden, 

ellers har andelen som har fått LMG vært rundt 50% jevnt over. Det er fortsatt et 

forbedringspotensiale her.  

Vi hadde ventet at antallet medisiner hver enkelt pasient stod på skulle gå ned, det har ikke skjedd. Det 

er Imidlertid er det slik at de som står på flest medisiner oftest er de som kommer inn på 

korttidsplass/avlastningsplass og når de får langtidsplass er ofte flere medikamenter seponert allerede. 

 

 

 
 

 



58 

 

 
 

Vi er stolte over denne utviklingen! 
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Læring 

Det er ikke satt av ekstra ressurser i hverdagen til teamets arbeid. Sykepleierne i gruppen har møttes 

noen få ganger, teamet som helhet har ikke møttes etter forrige samling, men har hatt mailvekslinger. 

Det er etablert enkle rutiner som er gjennomførbare i hverdagen, det er vi godt fornøyde med. Det er 

også etablert en enklere kommunikasjonsvei mellom farmasøyten og sykehjemslegene.   

Det nyttigste med Læringsnettverkmetoden for oss har nok vært forpliktelsen til å gjennomføre selv 

om det har vært fristende å prioritere dette arbeidet ned i perioder. Vi ser behovet for at en liten gruppe 

er dedikert denne oppfølgingen videre også. 

 

Veien videre 

Vi hadde svært positiv respons på fellesmøtet med farmasøyt, sykepleiere og sykehjemsleger. Dette vil 

vi gjenta minst årlig. Siden dette er drevet innen driftsrammene ser vi også at det er gjennomførbart å 

spre videre i vår egen organisasjon og til flere kommuner i fylket. Dette arbeidet blir administrert av 

leder for utviklingssykehjemmet. 

 

Selvevalueringstall: 4 
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Nordland – Leirfjord sykehjem  
Deltakende enhet:: Leirfjord sykehjem, åpen og skjermet avdeling 

  

Tallfestet mål: 
 

Alle pasientene inngår i prosjektet. Det vil si de med langtidsopphold, til sammen 
26 pasienter 

Gruppeleder: 
 

Nina Flakstad 

Måleansvarlig: 
 

Line Kristiansen og Maria Olsen 
 

Gruppemedlemmer: 
 

Berit Leirvik, Matilde Sjøset, Nina Fagerdal, Line Kristiansen, Nina 
Flakstad, lege Jørgen Pedersen og farmasøyt Stine Mjåvatn 

Veileder:  
 

 
Beskrivelse av avdelingen: Sykehjemmet har en åpen avdeling og en avdeling for de som har en 
demensdiagnose. Dette utgjør, med korttidsplasser, 30 sengeplasser. Når det gjelder antall stillinger, 
er det 20.89 årsverk fordelt på sykepleiere, hjelpepleiere og assistenter. Sykehjemslegen har 15 timer 
i uka satt av til tid hos oss. Dette gjelder både pasientkontakt, telefonhenvendelser fra oss og 
etterarbeid i forhold til visitt. I praksis betyr det at den tiden som blir brukt på sykehjemmet blir 
mellom 3 og 5 timer i uka. 
 
Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 
Vi ønsket å bli med på prosjektet fordi vi så at vi trengte å få satt legemiddelarbeidet på dagsorden. 
En del ting i forhold til medisiner, medisinlista, oppfølging etter visitten, og observasjoner og 
dokumentasjon var litt for tilfeldig og uten rutiner. Uten gode prosedyrer og rutiner på dette 
området, skjer det lett at pasientene ikke får den oppfølging de trenger. 

 

Det vi har ønsket å oppnå med deltakelse i prosjektet, er at alle våre pasienter automatisk får 

trygg og sikker legemiddelbehandling når de bor hos oss. Vi ser det også som verdifullt i 

denne sammenhengen å inngå samarbeid med farmasøyt. Arbeidet i prosjektet skal evalueres 

og resultere i gode prosedyrer i forhold til legemiddelgjennomgang for på denne måten å gi en 

varig endring. 

 
Tiltak (Do)  
Før hver visitt har farmasøyten fått tilsendt legemiddelliste og diagnoser på to pasienter og har 
forberedt disse i forhold til START- STOPP-kriteriene. Sykepleier har hatt ansvar for at sjekklista til 
disse to pasientene har vært klar. Hun har også sørget for at de nødvendige blodprøver har vært tatt 
i god tid til å få resultatene før visitten.  
 
Ved hver visitt har sykepleier, lege og farmasøyt deltatt, bortsett fra i ferietiden da det var vanskelig 
å møtes alle tre.  
 
Etter visitten har sykepleier hatt ansvar for at det har blitt opprettet problemstilling i pleieplanen. 
Her har legemiddelgjennomgangen blitt beskrevet, og avtalte observasjoner og tiltak har blitt lagt 
inn. Lege har skrevet notat i legejournalen med beskrivelse av hvert legemiddel og begrunnelse av 
bruken og  endringer eller seponeringer som er gjort. Hun har også gitt rapport til hjelpepleierne. 
 
Før vi gikk i gang med prosjektet gjorde vi en baselinemåling, og deretter 
Ca en gang i måneden har det blitt gjort tellinger i forhold til de fire kriteriene. Når det gjelder å få 
ATC-kode på medisinark viser det seg at det er vanskelig å få gjort. Vi lurer på om de andre 
sykehjemmene som bruker cosdoc har den samme erfaringen? 
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Målinger (Study) 
Beskriv kort målemetoden(e) dere har benyttet, på en slik måte at andre kan forstå hvordan dere har 
målt, og tolker diagrammene. Husk at mål og målinger må passe sammen. Gi en grafisk fremstilling 
av målingene over tid ved å skille på baseline og tiden etter endring er innført. Extranet anbefales og 
evt annet i tillegg. Nevn også målgruppe, og eksklusjons/ inklusjonskriterier der det er aktuelt. 
 
Vi skal ta for oss alle pasientene med langtidsopphold: 26 pasienter. 
Ved siste måling 17/9-12 har vi hatt LMG på 18 av 26 pasienter. 
Målingene har vi foretatt ca 1  gang  pr måned. 
Da har vi opptelling av pasientenes faste legemidler og deretter opptelling av: 
 
1. Antall pasienter som har hatt LMG siste halvår 
2. Sum av pasientenes faste legemidler med indikasjon. 
3. Sum av pasientenes  faste legemidler med ATC-kode. 
4 . Antall pasienter med plan for oppfølging av LMG. 
 
1. 

 
 
Siste telling 17/9-12 viser økning fra 0 tl 69,23 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

2. 

 
 
Siste telling 17/9-12  viser at vi har hatt en markant økning  fra 31, 64% til 88,51%. 
 
3. 
Gjennomsnittlig antall faste legemidler med  ATC-kode har vi ikke hatt mulighet til å til å gjøre 
målinger på. Har ikke klart å få dette ut på medisinark.  ( i Cos-dok). 
 

4.  
 
 
Siste telling 17/9-12 viser økning fra 0 – 69,23%. 
 
Resultat (Act) 

Har pr dags dato 4 pasienter som vi ikke har foretatt LMG på .Disse vil bli ferdige med 

legemiddelgjennomgang den 11/10. 

Målinger som viser antall medikamenter med indikasjon går rett til værs. 
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Der vil målet på 100 % bli oppnådd. 

Nå kan alle som deler ut medisin se hvilken medisin og hvorfor den blir brukt. 

Ser at det gir større trygghet for at pasienten får riktig medikasjon. 

Videre ser vi at vi har fått bedre oversikt og kontroll over legemidlene som hver enkelt pasient 

står på. 

 

Har fått bedre oversikt over ting som skal følges opp i forhold til evt. start og stopp kriterier til 

medikamentene. 

F.eks når det skal tas medikamentspeil eller når det skal følges med på blodtrykk og puls. 

Dette har vært mer tilfeldig tidligere. 

 
Læring 

Har stort sett hatt team-møter 1 gang pr måned. Da har vi også hatt baseline målinger. 

Gruppa har blitt fristilt fra arbeid, når vi har hatt arbeid med prosjektet. Dette har vært svært 

viktig for oss. 

 

Hele sykepleier gruppen har deltatt i prosjektet. 

Det har ikke vært noen store endringer av personale, men sett at det er en stor fordel at vi har 

vært 2 sykepleiere med på legevisitt/LMG. 

Dette for at vi kan fordele arbeidsoppgavene etter LMG, som blant annet dokumentasjon, 

oppfølging, ordning av dosetter og rapportere videre observasjoner og tiltak. 

 

Har vært en del tidkrevende i forhold til forberedelse og etterarbeid i en ellers så travel 

hverdag, men det har gått lettere etter hvert som vi har fått rutinene bedre på plass. 

 

Det har vært ett svært lærerikt og givende samarbeid mellom sykepleier, lege og farmasøyt. 

Lært mye om start – stopp kriterier. 

Blitt oppdatert og lært om legemidlers virkninger/bivirkninger, samt interaksjoner.   

Fått større innsikt når det gjelder hvilke medisiner pasientene bruker og hvorfor de bruker 

disse. 

 

Det som har vært mest vanskelig er at det har vært en del tidkrevende. Dette i forhold til for- 

og etterarbeid. Viktig at vi opparbeider oss gode rutiner. 
 
 
Veien videre 

Planen er å fortsette med halvårskontroll med LMG. Da ser vi for oss at det blir foretatt LMG 

på 1-2 pasienter ved hver legevisitt. 

-Skriftlig prosedyre ved sykehjemmet angående LMG. 

-Farmasøyt vil være tilgjengelig, men ikke i den grad hun har vært det i prosjektperioden.  
 
Selvevalueringstall: 5 
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Oppland – Haugtun utviklingssenter 
Deltakende enhet: Haugtun Utviklingssenter 

Tallfestet mål: 
 

100% av langtidpasientene ved Haugtun Utviklingssenter har 
hatt legemiddelgjennomgang innen 17.10.2012 
80% av kortidspasientene ved Haugtun Utviklingssenter har hatt 
legemiddelgjennomgang innen 17.10.2012 

Gruppeleder: Målfrid Smedstuen Schiager 

Måleansvarlig: Målfrid Smedstuen Schiager 

Gruppemedlemmer: 
 

Dag Rasmussen, sykehjemsoverlege 
Hilde Holm, farmasøyt 
Irene Wang Berthinsen, sykepleier 1 somatisk/kortidsavdeling 
Stian Løkken, sykepleier 1 demensavdeling 
Siv Walheim, sykepleier 1 demensavdeling 
Elisabeth Rosenvinge, sykepleier 1 demensavdeling 
Tone Merete Larsen, sykepleier 1 rehabiliteringsavdeling 
Karin Hammer, sykepleier 1 lindrende enhet 

Veileder: Hilde Holm, farmasøyt 

 
Beskrivelse av sykehjemmet:  
Haugtun utviklingssenter har 3 avdelinger: 
Demensavdelingen:  
29 langtidsplasser 
legedekning 0,4 timer pr.pasient (til sammen 11 timer pr.uke), 
pleiepersonale 25,71 årsverk  
Somatisk kortidsavdeling:  
17 kortidsplasser 
legedekning 1.1 time pr.pasient (til sammen 18,75 timer pr. uke) 
pleiepersonale 15,82 årsverk 
Rehabilitering/lindrende avdeling:  
6 rehabiliteringsplasser og 6 lindrende plasser (alle kortidsplasser) 
legedekning rehabiliteringsavdelingen 1,7 timer pr.pasient (til sammen 10 timer pr.uke), 
legedekning lindrende enhet 3,1 time pr.pasient (til sammen 18,75 timer pr.uke) 
pleiepersonale rehab/lindrende 21,42 årsverk 
Avdelingene ved Haugtun Utviklingssenter har ingen sekretær knyttet til avdelingene. 
    
Plan:  
Haugtun Utviklingssenter mottok i 2010 midler fra Helsedirektoratet til  ”KAMFER-prosjektet 
- tverrfaglig legemiddelgjennomgang til eldre pasienter i sykehjem” . Dette prosjektet startet 
opp i februar 2011. Prosjektets hadde følgende mål: 
 
Hovedmål: 
Bedre den eldre pasients legemiddelbruk gjennom tverrfaglig legemiddelgjennomgang, 
kvalitetsarbeid og kompetansehevende tiltak 
 

Delmål: 
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Opplæring og kompetanseheving er gjennomført i de deltakende sykehjemsavdelingene ved 
Haugtun.   
De deltakende sykehjemsavdelingene har høyt fokus på riktig legemiddelbruk hos den 
enkelte pasient. Tverrfaglig vurdering av pasientenes legemiddelbruk benyttes som metode 
for kompetanseheving.  
Kompetansen spres videre til øvrige sykehjemsavdelinger i Gjøvik kommune, i Oppland fylke 
og via Undervisningssykehjemmenes nettverk og nettside. 
Rutiner og verktøy er utarbeidet og implementert i deltakende sykehjemsavdelinger, slik at 
legemiddelbruken til de eldre i avdelingene kvalitetssikres. Dette kan for eksempel være 
rutiner for blodprøvetaking og vurdering av interaksjoner.  
 

Vi har gjennom dette prosjektet sett at legemiddelgjennomgang som metode er et viktig 
verktøy for å optimalisere legemiddelbehandlingen for den enkelte pasient. Vi ønsket derfor 
å implementere legemiddelgjennomganger som en standard prosedyre for alle pasienter ved 
sykehjemmet, både langtids- og kortidspasienter. Samtidig ønsket vi å spre de erfaringene vi 
har gjort til andre sykehjemsavdelinger i vårt fylke. Gjennom KAMFER-prosjektet så vi at det 
var spesielt behov for å jobbe videre med dokumentasjon i forhold til 
legemiddelgjennomgangene. Dette er blant annet viktig for å sikre god oppfølging etter 
legemiddelgjennomgangene. Vi så også at det er behov for å inkludere helsefagarbeiderne 
/andre yrkesgrupper tettere i arbeidet. 
Vi har valgte oss derfor disse målingene: 
Andel langtids- og kortidspasienter som har hatt legemiddelgjennomgang sist måned 
Andel legemidler med indikasjon 
Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling 
Gjennomsnittlig antall faste legemidler 
Gjennomsnittlig antall behovslegemidler 
Vi vurderte også å måle antall endringer som ble gjort ved legemiddelgjennomgangene, men 
de ansvarlige i avdelingene synes det ble for krevende med flere målinger. 
 
Ansvarsfordeling: 
Leder av Utviklingssenteret er gruppeleder og koordinerer prosjektet. 
Sykepleier 1 er ansvarlig for målinger og implementering i den enkelte avdeling. 
Sykehjemsoverlege er ansvarlig for informasjon til de andre tilsynslegene ved 
Utviklingssenteret.  
Farmasøyt deltar med faglig veiledning, undervisning og deltagelse i det tverrfaglige teamet 
ved legemiddelgjennomgangene. 
 
2. Tiltak (Do):  
Tiltakene vi har satt i verk baserer seg hovedsaklig på de erfaringer som vi har gjort i 
KAMFER-prosjektet. Vi har også sett på andre tilsvarende prosjekter og de anbefalinger som 
pasientsikkerhetskampanjen gir.  
 
Møter/opplæring: 
Prosjektgruppa har hatt 6 møter i tillegg til telefonkonferansen og samlingene i 
læringsnettverket på Gardermoen. Vi har hatt fokus på at prosjektgruppa ikke skal ha for 
hyppige møter. Arbeidet med å implementere tiltakene i avdelingen har vært hovedfokus for 
prosjektmedarbeiderne. 
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Det er gjennomført 2 parallelle kurs à 3 timer med legemiddelgjennomgang i sykehjem som 
tema. Vi ønsket med dette å ”friske opp” kunnskapen hos sykepleierne og legene, samt 
trekke helsefagarbeiderne sterkere inn i prosjektet. Vi inviterte også inn sykepleier 1 i de 
andre sykehjemsavdelingene i Gjøvik kommune. Forelesere på kursene var farmasøyt, 
sykehjemsoverlege (geriater) og sykepleier 1.  
 
Legemiddelgjennomgang: 
Det har vært gjennomført til sammen 31 legemiddelgjennomganger i avdelingene.  Dette 
tallet er i realiteten høyere. Ved innkomst på somatisk kortidsavdeling blir det gjennomført 
legemiddelgjennomgang hos nesten alle pasientene av lege (geriater) og sykepleier. Disse 
legemiddelgjennomgangene er imidlertid ikke dokumentert som legemiddelgjennomganger i 
journalen slik at vi kan tallfeste antallet. 
Langtidspasienter 
Demensavdeling 2.etg: 
3 legemiddelgjennomganger i tverrfaglig team med lege, sykepleier og farmasøyt 
13 legemiddelgjennomganger med lege og sykepleier 
Kortidspasienter 
Somatisk kortidsavdeling: 
4 legemiddelgjennomganger i tverrfaglig team med lege, sykepleier og farmasøyt, ukjent 
antall legemiddelgjennomganger med lege (geriater) og sykepleier. 
Rehabiliteringsavdelingen: 
5 legemiddelgjennomganger i tverrfaglig team med lege, sykepleier og farmasøyt 
2 legemiddelgjennomganger med lege og sykepleier 
Lindrende avdeling: 
4 legemiddelgjennomganger i et tverrfaglig team med lege, sykepleier og farmasøyt.  
 
Dokumentasjon: 
Haugtun Utviklingssenter benytter EPJ med Gerica som fagprogram. Vi har utarbeidet et 
standardisert verktøy for dokumentasjon av legemiddelgjennomganger og oppfølgingsplan i 
Gerica som skal benyttes av alle faggrupper.  
Vi har justert prosedyren for legemiddelgjennomgang, den er godkjent i kvalitetsutvalget og 
lagt inn i vårt kvalitetssystem EQS. Det er iverksatt arbeid med å lage prosedyre for 
årskontroll for langtidspasienter hvor legemiddelgjennomgang blir en del av årskontrollen. 
Arbeid er også iverksatt for å justere prosedyrene for innkomst- og utreise for alle pasienter.  
 
Læringsnettverk: 
Det ble utarbeidet en foreløpig prosjektbeskrivelse for gjennomføring av læringsnettverk for 
sykehjem i Oppland fra høsten 2012, og det ble søkt Helsedialogmidler og Fylkesmannen i 
Oppland om midler til prosjektet. Kommunene i Oppland har fått en orientering om mulig 
oppstart av læringsnettverk. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å ha fokus på de to 
innsatsområdene i pasientsikkerhetskampanjen ”Riktig legemiddelbruk i sykehjem” og 
”Samstemming av legemiddellister”. Vi fikk avslag på søknaden om Helsedialogmidler og 
søknaden fra Fylkesmannen har vi så langt ikke fått svar på. Midlene vi mottok fra 
Helsedirektoratet i sommer gjør det mulig å sette i gang et læringsnettverk. Planleggingen av 
læringsnettverket er i gang. 
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3. Målinger (Study):  
Extranet: 
 

 

 

Målingene i extranet viser at andel legemidler med indikasjon er 100% på langtidspasienter 
og 82,11% på kortidspasienter ved somatisk kortidsavdeling. Målet er her nådd på begge 
disse avdelingene. 
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Når det gjelder andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandlingen viser 
målingene 100% på langtidspasienter og 58,82% på pasienter ved somatisk kortidsavdeling. 
Målet er her nådd for langtidspasientene. Resultatet fra somatisk kortidsavdeling er vi også 
godt fornøyd med, og mener at denne målingen gir et mer realistisk bilde av hva som er 
mulig å få til på en kortidsavdeling enn det vi satte som opprinnelig mål på 100 %. 
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61,54 %  av langtidspasientene har hatt en legemiddelgjennomgang siste halvår. Dette er 
28,46 % lavere enn vårt mål på 100%. Avdelingen har i denne perioden vært gjennom en 
omorganiseringsprosess i tillegg til at sentrale deltagere i prosjektet har vært fraværende i 
en periode. Når vi også ser på hvor mange legemiddelgjennomganger som er gjennomført i 
september (16) er vi godt fornøyd med resultatet og mener at avdelingen snart vil nå målet. 
Når det gjelder målingen for andel av kortidspasienter som har hatt legemiddelgjennomgang 
sist halvår, så har ikke denne så langt vært mulig å gjennomføre. Rapportene som vi kjører ut 
fra vårt journalsystem Gerica gir feil antall pasienter som har hatt plass i avdelingen i det 
gitte tidsrom. Så langt har vi ikke klart å løse denne utfordringen. 
Gjennomsnittlig antall faste legemidler hos kortidspasienter på somatisk kortidsavdeling 
viser en svingende kurve. Så lenge denne målingen gjelder kortidspasienter vil det ikke være 
mulig å tolke noen resultater ut av denne kurven.  
De andre målingene er såpass mangelfulle at vi velger å ikke kommentere dem i rapporten. 
 
 

4. Resultat (Act): 
Å gjennomføre legemiddelgjennomganger på 100 % av langtidspasientene og 80 % av 
kortidspasientene har vært utfordrende på flere områder: 
mindre tilgjengelig farmasøytressurser 
dokumentasjon 
ferieavvikling 
fravær blant sentrale personer i prosjektet 
avdekke eventuelle mangler på legemidler 
mange prosjekter pågående samtidig 
brukermedvirkning 
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I KAMFER-prosjektet gjennomførte vi en omfattende kartlegging av pasientene før 
legemiddelgjennomgangene. De ansatte, både leger og sykepleier sier det er svært nyttig å 
ha farmasøyt med ved legemiddelgjennomgangene. De opplever at en 
legemiddelgjennomgang med mindre kartlegging og uten farmasøyt til stede gir en dårligere 
kvalitet på legemiddelgjennomgangen.  
 

5. Læring: 
Deltagerne i prosjektgruppen er alle enig i at legemiddelgjennomgang som metode er et 
nyttig verktøy. Gjennom prosjektperioden mange ansatte opparbeidet seg mye ny kunnskap 
om legemidler, men også ny kunnskap om kartleggingsverktøy. Haugtun har flere pågående 
prosjekter parallelt. De fleste prosjektene har fokus på bruk av forskjellige 
kartleggingsverktøy. Det er viktig å se sammenhengen mellom de ulike prosjektene. På 
denne måten kan vi dra nytte av hverandre og unngå dobbeltarbeid. Dette er også viktig for 
at pasientene skal oppleve et helhetlig tjenestetilbud.  
Prosjektgruppen ser at forbedringsarbeid tar tid. Vi må fortsette å jobbe med de tiltakene vi 
har satt i verk for å nå våre mål. For å kunne få til et godt forbedringsarbeid er det viktig med 
ildsjeler og motiverte medarbeidere. Tiltakene som iverksettes må forankres i ledelsen, men 
for at det skal implementeres i avdelingen er vi avhengig av den enkelte ansatte.  Ressurser i 
form av tid og penger er også avgjørende faktorer, men holdninger og motivasjon hos den 
enkelte ansatte til å jobbe målrettet med forbedringsarbeid er kanskje enda viktigere.  
Vi valgte å kjøre legemiddelgjennomganger på 3 kortidsavdelinger. En av avdelingene, 
lindrende enhet har ikke deltatt i vårt tidligere prosjekt. Pasientene ved kortidsavdelingene 
får som oftest vedtak om et opphold på 14 dager. Hos disse pasientene er det derfor ekstra 
utfordrende å gjennomføre legemiddelgjennomganger. Det kan være vanskelig å innhente 
nødvendige opplysninger i forkant av legemiddelgjennomgangen slik at den er mulig å 
gjennomføre i den perioden pasienter er ved sykehjemmet. Det også mer utfordrende å 
sikre at oppfølgingsplanen blir fulgt opp.  Dokumentasjon er et område som det er viktig å 
jobbe kontinuerlig med. Strukturerte verktøy for dokumentasjon er nyttig.Vi har ikke et godt 
system for brukermedvirkning når det gjelder legemiddelgjennomganger. 
 
6. Veien videre: 
 
Vi ønsker å jobbe videre med å implementere legemiddelgjennomgang som en fast rutine 
for både langtidspasienter og kortidspasienter ved Haugtun sykehjem. 
Vi vil framover ha lite farmasøytressurser tilgjengelig. Det blir derfor ekstra viktig at vi jobber 
målrettet med å gjennomføre og dokumentere legemiddelgjennomganger uten farmasøyt til 
stede.  I løpet av høsten vil de andre sykehjemsavdelingene få tilbud om å gjennomføre 2 
legemiddelgjennomganger i et tverrfaglig team med lege, sykepleier og farmasøyt. Deltagere 
i prosjektet vil bidra med opplæring og veiledning. 
Læringsnettverk for Oppland har planlagt oppstart januar 2013. 
 
7. Selvevalueringstall:  4 
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Oslo – Abildsø sykehjem 
Deltakende enhet: Post 1, Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem 

 

Tallfestet mål: 

 
Gjennomføre årskontroll og legemiddelgjennomgang med farmasøyt 

på alle 24 pasienter på post 1 innen 01.07.12. 
Gruppeleder: 

 
Torunn Wibe 

Måleansvarlig: 

 
Kirsten Hjemdal 

 
Gruppemedlemmer: 

 
Axel Marco Meo, Lisbeth Buraas, Lene Gystad, Solrun Roland 

Veileder: Thomas Østerby 
 

 

Beskrivelse av avdelingen  

Post 1, Abildsø sykehjem er en langtidspost med 24 pasienter. Sykehjemmet har lege fast ansatt i full 

stilling, som fordeler sin arbeidstid mellom en korttidspost med 34 pasienter og langtidsposten. 

Korttidsposten krever imidlertid relativt mye av legens arbeidstid. Sykehjemmet har bra sykepleier- og 

hjelpepleierdekning.  

 

Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 

Hensikten med å delta i prosjektet «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» har vært å redusere antall 

potensielt legemiddelrelaterte problemer hos langtidspasientene ved vårt sykehjem. Vi ønsket også å 

sette årskontroller av pasientene i system, og komme fram til en hensiktsmessig form på disse 

kontrollene. Dette tenkte vi å oppnå ved å: 

Foreta legemiddelgjennomgang (LMG) med farmasøyt i regi av Sykehjemsetaten i Oslo hos alle 

pasientene på langtidsposten innen 01.07.12 

Gjennomføre årskontroll på alle pasientene som forberedelse til legemiddelgjennomgang innen 

30.05.12.  

Sørge for at det var påført indikasjon i merknadsfeltet på alle medikamenter på pasientenes 

medisinkort innen 30.05.12.  

Sørge for at det var opprettet tiltak om oppfølging av legemiddelbehandling i tiltaksplan i Gerica når 

det ble gjort endringer i medisinering under legevisitt eller ved legetilsyn utenom visitt innen 30.05.12. 

For å vite at en endring av nåværende arbeidsmåte er en forbedring planla vi fra slutten av mars å gjøre 

månedlige opptellinger av: 

  

hvor mange pasienter som har hatt legemiddelgjennomgang  

hvor mange som har hatt årskontroll  

hvor stor andel av medikamentene på medisinkortene som er påført indikasjoner  

hvor mange tiltaksplaner som inneholder tiltak relatert til oppfølging av legemiddelbehandling 

 hvor mange medikamenter med og uten ATC-nr pasientene gjennomsnittlig står på 

 

Ansvarsfordeling: Sykepleier Kirsten fikk ansvar for de månedlige opptellingene, FoU-leder Torunn 

fikk ansvar for å føre tallene inn i Extranet, samt å kalle inn til møter i prosjektgruppen. Overlege Axel 

fikk ansvar for å påføre indikasjoner på medisinkortene, sykepleier Kirsten og avdelingssykepleier 

Lene har hatt ansvar for å motivere sykepleierne på post 1 til å opprette tiltak i tiltaksplan vedr. 

oppfølging av legemiddelbehandling når det er gjort endringer i medisineringen og å følge opp disse 

tiltakene. Fagutviklingssykepleier Lisbeth har hatt ansvar for å organisere legemiddelgjennomganger i 

samarbeid med prosjektadministrator Solrun Roland og etatsoverlege/prosjektleder Gunnar Kvalvaag 

Sykehjemsetaten. I Oslo hadde Sykehjemsetaten gjennomført legemiddelgjennomganger med 

farmasøyt på mange sykehjem som ledd i et større legemilddelprosjekt, allerede før Abildsø ble med i 
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Pasientsikkerhetskampanjen. Abildsø var satt opp til legemiddelgjennomganger 30.05. og 11.06. i 

Sykehjemsetatens regi. 
 

Tiltak (Do)  
Årskontroller ble gjennomført suksessivt på de ukentlige legevisittene fra april av (ca 4 pasienter på 

hver visitt). Legemiddelgjennomganger ble gjennomført som planlagt på de 12 første pasientene 

30.05. og på 10 resterende pasienter 11.06. Påføring av indikasjoner på medisinkortene og opprettelse 

av tiltak i tiltaksplan om oppfølging av legemiddelbehandling har også skjedd suksessivt.   

 

Målinger (Study) 

Målingene viser  

At legemiddelgjennomganger ble gjennomført som planlagt på alle inneliggende pasienter i 

månedsskiftet mai-juni. 

Det har også vært en fin utvikling når det gjelder årskontroller (fra 0/24 til 22/24) 

Det har vært en svært positiv utvikling vedrørende påføring av indikasjoner (fra baseline på 39% i 

mars til 50% i mai og over 80% i slutten av september), men målet er 100% 

 

 
 

 

Antall tiltaksplaner med tiltak om oppfølging av legemiddelbehandling har også økt fra 0 til 79% i 

prosjektperioden. Det vil ikke være aktuelt at alle pasienter har denne type tiltak til en hver tid, så 

målet kan ikke være 100% på dette området. 

 

 
 

Legemiddelgjennomgangene medførte ikke noen dramatisk endring i gjennomsnittlig antall 

medikamenter som pasientene stod på. Det ble gjort både doseendringer, seponeringer og forordnet 

nye medikamenter under legemiddelgjennomgangene. Gjennomsnittlig antall faste medikamenter som 

hver pasient står på har ligget relativt konstant rundt 6 i måleperioden, mens gjennomsnittlig antall 

behovslegemidler har ligget relativt konstant på 5. De siste par månedene har det imidlertid begynt å 
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krype nedover på 4-tallet. Vi mener imidlertid at de endringer som er gjort er viktige skritt i retning av 

å optimalisere legemiddelbruken. 

 

Resultat (Act) 

Vi har foreløpig for få målinger til å kunne vise til signifikante, stabile forbedringer på noen av 

områdene. Av de erfaringene og målingene vi har gjort har vi lært at forbedring er mulig, selv på 

områder der man syns at utgangspunktet ikke var så verst. Den parameteren som angår oppfølging av 

legemiddelbehandling i tiltaksplan var den parameteren som var vanskeligst å bli enige om en klar 

definisjon av (dvs. hvordan skulle vi praktisk gjøre dette i tiltaksplan og hva skulle vi egentlig måle). 

Dette er nok også det punktet vi må jobbe mest med framover, fordi det krever endring av 

dokumentasjonspraksis i hele sykepleietjenesten på post. Mye av rapporteringen om dette har foregått 

muntlig fram til prosjektet ble iverksatt. 

 

Læring 

Teamet har hatt møter ca annenhver uke i prosjektperioden, med unntak av sommerferien. Det har 

vært sjelden at teamet har vært helt fulltallig på disse møtene, men det har likevel vært nyttig å møtes 

for å holde entusiasmen oppe og gjøre evt. kursendringer. De månedlige målingene har også vært 

stimulerende fordi tallene i det store og hele har gått i riktig retning, riktignok med noen svingninger 

underveis. 

 

Vi ser at de tiltakene som krever at en hel personellgruppe endrer praksis (for eksempel opprettelse av 

tiltak om oppfølging av legemiddelbehandling i tiltaksplan) har vært vanskeligst å få til.  

Legemiddelgjennomgangen var faglig nyttig for flere av oss. Farmasøytens spørsmål og innspill førte 

til endringer som vi ikke tror ville kommet i stand ellers nødvendigvis 

Prioriterte innsatsområder fremover vil være ytterligere påføring av indikasjoner på medisinkortene og 

jobbing med tiltaksplan, slik at vi får gode rutiner for oppfølging av legemiddelbehandling i 

sykepleietjenesten. 

 

Veien videre 

Siden en god del sykehjem i Oslo allerede har gjennomført LMG, har vi vært i dialog med 

Sykehjemsetaten om hva det eventuelt ville være naturlig å fokusere på i et læringsnettverk i 

Utviklingssenterets regi. Så langt synes de mest relevante områdene å være påføring av indikasjoner 

på medisinlistene, samt tiltak vedrørende oppfølging av legemiddelbehandling i tiltaksplan. For post 1 

Abildsø sitt vedkommende, vil videreføring av formelle årskontroller også være et sentralt punkt i det 

videre arbeid.  

 

Selvevalueringstall: 4  
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Rogaland – Bjørgene utviklingssenter 
Deltakende enhet:: Bjørgene utviklingssenter 

 
Tallfestet mål: 
 

4 

Gruppeleder: 
 

Astrid Håland 

Måleansvarlig: 
 

Astrid Håland 
 

Gruppemedlemmer: 
 

Kjersti Høyland, Monica Myklebust, Mariann Aasland, Eli Myklebust 

Veileder: Geriater Annika Kragh og farmasøyt Nina Carstens 
 

Beskrivelse av avdelingen  
Bjørgene, AD avd: 30 sengeplasser, 1 tilsynslege tilsvarende 20% stilling, 33,52% 
pleiepersonalet hvorav 17.43% sykepleier/vernepleierstilinger  
Udland 3. etg. 36 sengeplasser, somatisk langtidsavdeling, noen av disse er veksel/korttid, 1 
tilsynslege tilsvarende 13% stilling, 27,48% årsverk pleiepersonale, hvorav sykepleierstilling, 
ingen sekretær på avdelingene.    
 
Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 
Etablere gode rutiner for legemiddelgjennomgang. Pasientene skal få en systematisk 
gjennomgang av legemidler. Den tverrfaglige gjennomgangen fører til en kvalitativ bedre 
legemiddelgjennomgang. Ved å bruke kartleggingsverktøyet får personalet arbeidet 
systematisk.   
 
Tiltak (Do)  
Har endret den utarbeidede rutinen til å bli kommunens rutine. Jobber fortsatt med å få den 
innarbeidet. Sykepleierne på avdelingen er engasjert i kartleggingen. Hele pleiepersonalet 
involveres i karleggingsverktøyet.  
Vi er heldig å samarbeide med geriater og farmasøyt.  
Målinger (Study) 
Antall  LMG det siste halvår:  
Udland :  10 
Bjørgene AD:   3 
Sum:  13 
Målsetting var 15, Bjørgene hadde målsetting om 7 LMG, Udland 8 LMG,  
Bjørgene nådde ikke målsettingen, Udland gjennomførte flere enn målsettingen, BRA! 
 
Resultat  
Andel legemidler med indikasjon: 
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Når vi ser på Bjørgene (over), har de ca 74% legemidler med indikasjon. Dette er bra, men 
kan bli bedre. Det kan skyldes at de har multidoser.  
 

 
 
Udland har noe forbedring; ca 24% av legemidlene har indikasjon, det er en forbedring fra 
starten, som var 0,4%, men det er store muligheter for markant forbedring her. 

 
Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandling: 
 

 
Hos Bjørgene ser vi nedgang i andel planer for oppfølging, det kan skyldes nye pasienter? 
Tallet er allikevel relativt høyt, 56% nå, mot ca 75% før sommeren. 
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På Udland ser vi også en nedgang, ca 35% på siste måling, mot ca 45% før sommeren. Her er 
det forbedringspotensialer. 
 
 Gjennomsnittlig antall legemidler med ATC-kode

 
Her ser vi at Bjørgene har en nedgang på vel 10 til 7,4 nå. Dette er gjennomsnitt legemidler 
pr. pasient.  
 

 
På Udland har gjennomsnittet øket, fra måling nr. 2 nå er gjennomsnittet på 7,1, slik første 
måling var.  
 
Læring 
Vi har sett at dette er et omfattende prosjekt som krever engasjement på flere nivå. 
Pleiepersonalet har fått strukturert sin kartlegging av pasienten, og tilsynslegene har 
formidlet at de opplever en bedre legemiddelgjennomgang. Vi har ikke hatt ekstra ressursen 
til å gjennomføre kampanjen, trenger fortsatt tid på å få implementert rutinene 
 
Det viktigste vi har lært er at kommunen må ved neste avtale med apotek inkludere 
legemiddelgjennomgang som en del av avtalen med apoteket.  
 
Vi har hatt gode erfaringer med å møte andre som jobber med det samme på 
læringsnettverket.  
  
Veien videre 
Utviklingssenteret vil ta ansvar for å videreføre dette i de institusjonene som kampanjen er 
startet.  
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I samarbeid med de andre utviklingssentrene i vest vil vi legge planer for spredning av LMG i 
vest. Vi vil starte i løpet av våren 2013. Vi vurderer å samkjøre det med 
legemiddelgjennomgang i hjemmebaserte tjenester.   
 
Selvevalueringstall: 4  
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Rogaland – Stokka sykehjem 
Deltakende enhet: Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Rogaland 

 

Tallfestet mål: 

 

Best mulig hverdag med riktig legemiddelbruk 

Gruppeleder: 

 

Ingunn Fatnes 

Måleansvarlig: 

 

Therese Østbø 

 

Gruppemedlemmer: 

 

Therese Østbø, Camilla Aas Johnsen, Irene Høiland, Nina 

Skjæveland Bøe, Ingunn Fatnes 

Veileder: Vibeke Bostrøm 

 

 

Beskrivelse av sykehjemmet: Stokka sykehjem har 126 pasienter fordelt på 7 avdelinger, 

Intermediæravd, nytt fra 01.10 er at avdelingen har 4 øyeblikkelig hjelp senger, 

demensavdelinger, rus avdeling og to somatiske avdelinger. 

Årsverk: legestillinger, 2,6 derav 40% forsker, pleiepersonell ca 115, sekretærer 2, 

fagutviklingsspl 1, husøkonomass ½, frivillighetskoordinator 1/2  

 

Hensikten med prosjektet og må l (Plan)  
Målet for Stokka sykehjem er « Best mulig hverdag med riktig legemiddelbruk». 

Vi håper med det at pasientene får det legemiddelet de skal ha til enhver tid. Det er ikke sagt 

noe om reduksjon i antall legemidler, men vi håper at det kan bli et resultat av 

legemiddelgjennomgangene. Endringene vil vi se i månedlig kartlegging. 
 
 

Tiltak (Do)  

Vi har ikke fått på plass registrering legemiddelgjennomgang. Saken er purret på i kommunen 

så vi håper at det kommer i CosDoc snarest. 

Målinger foretas første uken i hver mnd. Nå måler vi kun på FM m/ATC nr og FM m/ATC nr 

og indikasjon. 

 

Målinger (Study) 
1.02. Legemidler sykehjem: Andel legemidler med indikasjon 
Andel faste legemidler med indikasjon oppført bak legemiddelforskrivning  
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ROGAL Stokka - LEGEMIDLER - Avdeling 5 

Tidsperiode Verdi Antall legemidler 
m/ATCindikasjon 

Antall 
legemidler 

Annotation 
Type 

Annotation 

3 - 2012 31,67 38 120 Hendelse Baseline-mars 

4 - 2012 40,74 55 135 Hendelse 2 nye pasienter siden sist 

5 - 2012 42,42 56 132 Ingen - 

6 - 2012 53,33 64 120 Ingen - 

7 - 2012 53,66 66 123 Hendelse 4 nye pasienter siden sist 

8 - 2012 54,41 74 136 Hendelse 2 nye pasienter siden sist 

9 - 2012 64,08 91 142 Ingen - 

ROGAL Stokka - LEGEMIDLER - Avdeling 6 

Tidsperiode Verdi Antall 
legemidler 
m/ATC 

Antall 
legemidler 

Annotation 
Type 

Annotation 

3 - 2012 23,38 36 154 Hendelse Baseline-mars 

4 - 2012 21,57 33 153 Hendelse 2 nye pasienter siden sist 

5 - 2012 21,94 34 155 Hendelse 1 ny pasient siden sist måling 

6 - 2012 23,27 37 159 Hendelse 1 ny pasient siden sist 

7 - 2012 24,38 39 160 Ingen - 

8 - 2012 26,45 41 155 Ingen - 

9 - 2012 29,19 47 161 Ingen - 

 

 

I avdeling 5 ser vi en økning i andel legemidler med påført indikasjon. Økningen fra 31,67% i 

mars til 64,08% ved sist telling i beg av oktober. I avdeling 6 ser vi ikke den samme 

framgangen; økning fra 23,38% til 29,19%. Forskjellen kommer nok av at avdelingene er 

fulgt opp av ulike leger og over ulikt tidsrom. 
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1.04. Legemidler sykehjem: Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode 
Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode per pasient  

 
   

ROGAL Stokka - LEGEMIDLER - Avdeling 5 

Tidsperiode Verdi Antall faste 
legemidler 
med ATC-
kode per 
avdeling 

Antall 
pasienter 
per 
avdeling 

Annotation 
Type 

Annotation 

3 - 2012 7,06 120 17 Hendelse Baseline-mars 

4 - 2012 7,94 135 17 Hendelse 2 nye pasienter siden sist 

5 - 2012 7,76 132 17 Ingen - 

6 - 2012 7,06 120 17 Ingen - 

7 - 2012 7,24 123 17 Hendelse 4 ny pasienter siden sist 

8 - 2012 8 136 17 Hendelse 2 nye pasienter siden sist telling 

9 - 2012 8,35 142 17 Ingen - 

ROGAL Stokka - LEGEMIDLER - Avdeling 6 

Tidsperiode Verdi Antall faste 
legemidler 
med ATC-

kode per 
avdeling 

Antall 
pasienter 
per 

avdeling 

Annotation 
Type 

Annotation 

3 - 2012 9,06 154 17 Hendelse Baseline-mars 

4 - 2012 9 153 17 Hendelse 2 nye pasienter 

5 - 2012 9,12 155 17 Hendelse 1 ny pasient siden sist 

6 - 2012 9,35 159 17 Hendelse 1 ny pasient siden sist 

7 - 2012 9,41 160 17 Ingen - 

8 - 2012 9,12 155 17 Ingen - 

9 - 2012 9,47 161 17 Ingen - 
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Antall legemidler pr pasienter varierer en del. Dette kommer kanskje av at pasienter byttes ut. 

I begge avdelingen bruker pasienten forholdsvis mange medisiner i snitt. 

 

Resultat ( Act) 

Vi er glade for å se økning i påført indikasjon i avd 5. Det viser at økt fokus og samme lege 

over tid og som er med i prosjektet, har betydning. I avdeling 6 har det vært ulike leger 

involvert, og vi kom ikke i gang med LMG før i september. Hadde forventet større framgang 

fra måling 8 til 9 siden vi i denne perioden har fått gjennomført 6 LMGer. Manglende 

framgang kan forklares med at dette er tidkrevende arbeid, og at selv om en setter seg ned i 

tverrfaglig møte, er det en omfattende jobb som må gjøres i etterkant spes fra legens side.  

 

Læring 

Vi er nå der som det står i en kjent Stavanger vise, «Me komme seint, men me komme 

godt…..» Siste måneden har det skjedd mye på Stokka sykehjem. Vi har gjennomført 12 

legemiddelgjennomganger med sykehjemslege, innleid farmasøyt og sykepleier. Farmasøyten 

har fått tilsendt sjekkliste, legemiddelliste og blodprøvesvar noen dager før hun var med på 

LMG. Dette har fungert svært bra, alle har vært fornøyd med den måten å jobbe på. Vi erfarer 

at det måtte lages en tydelig og detaljert plan for å få det til å passe for alle og at det blir 

gjennomført.  Det ble satt opp dato og klokkeslett for når papirene skulle være ferdig, når 

LMG skulle gjennomføres osv.  I en avdeling ligger en noe etter framdriftsplanen, i den andre 

avdelingen ligger vi foran skjemaet. Målet er at begge avdelingene skal ha gjennomført LMG 

på 34 pasienter innen utgangen av november. 

 

Arbeidsgruppen synes det har vært en lærerik og spennende prosess i å være med på 

læringsnettverket. Men det har vært vanskelig å ha oversikt, det har vært mye (for mye) 

papirer og mange fine og vanskelige ord. Telefonkonferansen er vi ikke helt fornøyd med. Det 

ble brukt mye tid til å sitte og høre på mye av det samme. Spesielt første konferansen bar preg 

av dårlig forberedelse fra flere av deltagerne. 

Vårt forslag er at tlf konferansene deles inn i 2-3 grupper. 

 

Veien videre 

Vi er så vidt i gang med å tenke formidling. Vi har etablert samarbeid med Bjørgene 

tviklingssenter, og sender i disse dager søknad om midler fra fylkesmannen. Vi ser 

utfordringene i å formidle dette videre til nedslagsfeltet vårt som er 18 kommuner 

 

Selvevalueringstall 4 
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Sogn og Fjordane – Furuhaugane omsorgssenter 
Deltakende enhet: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Sogn og 

fjordane.  

Furuhaugane Omsorgssenter, Flora Kommune 

Tallfestet mål: 

 

Øke andelen av medikamenter med klar indikasjon nevnt i 

medikamentlista fra dagens ukjente nivå til 100%. 

Gruppeleder: 

 

Anne-Margrethe Hjertenes 

Måleansvarlig: 

 

Tove Ellingsund Skudal 

 

Gruppemedlemmer: 

 

Heidi Levang, Helen Skulbørstad, Elin Sørbotten, Helge 

Sårheim,  

Veileder: Marta Strandos 

 

 

Beskrivelse av omsorgssenteret: 2 avdelinger der den ene har 20 langtidsplasser(heretter kalt 

Langtidsavdelingen), den andre har 10 langtidsplasser og 10 korttids/rehabilitering/ 

avlastningsplasser(heretter kalt Korttidsavdelingen). Til sammen 38 pleiepersonale i  

50-100 % stilling, 20 ansatte i vakante stillinger, 1 sekretær i 50 % stilling. 2 avdelingsledere i 

100 % stilling. Sykehjemslege 2 dager i uken.  

 

Plan:  
Hensikten med å delta i prosjektet var å øke forståelsen av hva de forskjellige legemidlene 

brukes mot. Vi hadde et ønske om å lette arbeidet til hjelpepleiere som deler ut medikamenter, 

ved at de lettere kan forklare pasientene om de forskjellige legemidlene. Videre vil dette lette 

presset på sykepleiere og sykehjemsleger, som svært ofte må forklare hvilket medikament 

brukes til hva. Sekundærgevinst blir at man øker tryggheten på at det ikke er interaksjoner 

mellom de ulike legemidlene pasienten står på. For å nå målsettingen, vil vi ha jevnlige LMG 

ved innkomst, års og halvårskontroll. Vi vil opparbeide oss rutiner på at nye legemidler, blir 

lagt til automatisk med indikasjoner. 

 

Vi måler antall LMG og antall legemidler med indikasjoner. Vi ser dermed en positiv endring 

av antall legemidler som er påført indikasjoner. Pasienter som får gjort endringer på 

medikamentlisten skal ha et punkt i pleieplan som heter LMG. Her skal det rapporteres om 

observasjoner knyttet til endringer i medikamenter slik at sykehjemslege lettere kan se om 

endringen har hatt positiv effekt hos pasienten eller om andre tiltak må settes i verk. 

 

Tiltak:  
Skrive ut medisinliste i slutten av hver måned for å få en oversikt over hvor det mangler 

indikasjon på listene. Vi tar en opptelling over hvordan avdelingen ligger an i forhold til 

legemiddelgjennomganger. Nye pasienter får innkomstkontroll og LMG gjennomføres i den 

forbindelse.  

Uforutsette problemer: Langtidsavdeling var ikke representert på første nettverkssamling. 

Dette førte til forsinkelse av innføring i prosjektet for den avdelingens del. Dette har nå rettet 

seg og langtidsavdelingen har tilsvarende positive resultat som korttidsavdelingen.  
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Målinger  

  

  

 

Målingene viser en klar forbedring av antall legemidler med indikasjon hos 

langdtidspasientene våre. Vi hadde et mål på 100 % av medikamentene skulle vært påført 

indikasjon innen utgangen av oktober 2012. Vi er per i dag oppe i 92 % og har derfor 

muligheter til å nå målet vårt på 100 %. Vi hadde en liten nedgang av påføring av 

indikasjoner i sommermånedene. Dette hadde flere årsaker: Teamet hadde ferie og 

avdelingene hadde mange vikarer i sommermånedene. Oppgaven ble ikke prioritert av de 

andre ansatte, da den daglig e driften måtte gå foran LMG. Sykdom og annet fravær hos 

pleiepersonalet har ført til at dokumentering i ekstranett mangler for august måned. Likevel 

ser en av telling i september at dette ikke har hatt nevneverdig innvirkning på det daglige 

arbeidet med LMG. Det er kun rapporteringen i prosjektet som har fått lide.  

 

Nye legemidler blir nå lagt til i mye større grad med indikasjon. Det er en forbedring av 

pasienter med plan for oppfølging, men vi ser at fortsatt har vi en jobb å gjøre her. Vi ser en 

reduksjon i behovsmedikasjon som er en egen måling vi har tatt med. Gjennomsnittlig antall 

medikamenter med ATC-kode varierer mye. Dette skyldes at noen pasienter står på mange 

medikamenter mens andre igjen kun står på 2 medikamenter. Når da pasienter dør eller flytter 

får dette stor innvirkning på grafene. De pasientene som per målingen for september ikke har 
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hatt måling hos oss er nyinnlagte pasienter. Vi ser at pasienter med som har hatt LMG siste 6 

måneder sannsynligvis aldri vil ligge på 100 % da avdelingene har til tider stor utskifting av 

pasienter (flytting eller dødsfall). I starten av prosjektet var det lett å overse registreringer av 

indikasjoner under gjennomgang av LMG. Vi ser at vi begynner å få inn en vane på 

automatisk legge til indikasjon. Samtidig må vi øke oppmerksomheten rundt oppfølgingsplan 

rundt pasienten knyttet til LMG. Vi har fortsatt pasienter som har fått endring i 

medikamentene og som enda ikke har noen plan for videre oppfølging. 

 

Resultat:  

Resultatene av prosjektet har vist at oppmerksomheten knyttet til legemidler og refleksjoner 

rundt dette har økt. Der har vært flere forslag fra pleiegruppen som dreier seg om 

miljøterapeutiske tiltak, i stedet for kun ha fokuset på å bruke legemidler mot symptomer. 

Videre ser man at pleiegruppen er mer oppmerksom på hvilken effekt legemidlene har på 

pasienten. Altså mer kunnskap grunnet bevisstgjøring. På denne måten kan en si at 

pasientsikkerheten har økt. 

Registrering av indikasjoner ved nye medikamenter er økende. Vi må vurdere hvordan vi skal 

utføre LMG i fremtiden. Til nå har vi kun hatt en kontroll i året, i tillegg til innkomst. LMG 2 

ganger i året vil kreve noe mer organisering. I etterkant ser vi at har mye å hente på å arbeide i 

gruppe. 

Følgende synergieffekter er oppstått som følge av prosjektet: Mer fokus på interaksjoner, 

legemiddelstyrke og hvorfor pasienten står på legemiddelet. Legemiddellisten blir brukt mer 

effektivt av annet helsepersonell med legemiddelkurs. Økt kunnskap og synliggjøring av 

riktig bruk av legemiddel til eldre. Bedre dokumentasjon og oppfølging av legemiddelbruk, 

både av lege og sykepleier. Økt fokus på pasienten sin diagnose/sykdom. Bedre tverrfaglig 

samarbeid. Tettere dialog med pasienter og pårørende om legemiddel. 

 

Læring 

Å inkludere pleiegruppen er nyttig for å få hjelp til målinger knytt til LMG. Videre ser en at 

mange av pleierne blir mer observante og ønsker å følge opp pasienter ved for eksempel 

smerteutredning. Det har vist seg å være vanskelig å få hele pleiegruppen til å "eie" prosjektet, 

slik at det blir en felles oppmerksomhet i dette arbeidet. Dette kan skyldes at ikke hele 

pleiegruppen ble informert samtidig om prosjektet samt at nye medarbeidere er ansatt etter at 

prosjektet kom i gang. Å skynde seg langsomt er et nøkkelord. På denne måten klarer 

prosjektgruppen å jobbe nøye og holde fokuset på hva som er hensikten med prosjektarbeidet. 

Medlemmer av prosjektgruppen har vist interesse for å arbeide videre med andre 

forbedringsprosjekt innen helse og omsorg. 

Hva har prosjektgruppen lært i forhold til fagkunnskap? 

Økt fagkunnskap gir økt kvalitetssikring av utdeling av medikamenter. Prioritert 

arbeidsområder blir å implementere pleieplaner til alle pasienter. Gruppen ser også at det er 

behov for at gruppeleder kontrollerer at oppgaver som er allerede delegert bort faktisk blir 

fulgt opp. 

 

Veien videre 

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Sogn og Fjordane vil ha møte med 

gruppeleder for prosjektet før samlingen i Oslo 17. oktober. Da vil vi diskutere spredning av 

prosjektet i egen kommune og i resten av fylket. Sogn og fjordane ønsker å samarbeide om 

planlegging av spredning med de andre utviklingssentrene på Vestlandet. USHT Vest skal ha 

regional samling i slutten av november der dette blir tema. 

 

Selvevalueringstall: 5 
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Sør-Trøndelag - Søbstad Helsehus 
Deltakende enhet: Søbstad Helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag 

Tallfestet mål: 4 

Gruppeleder: Heidi T. Vidal 

Måleansvarlig: Heidi T. Vidal 

Gruppemedlemmer: 
 

Heidi T. Vidal, Monika Aftret, Trine M. Bergh, Anne Grete Skaar, 
Anne Utnes, Gunn L. Aa, Kari K. Roten, Julija Nikitina, Tone 
Aunmo, Rita Blokkum, Tone Dypaune, Terje Wilhelmsen, Grete 
Mørch, Astrid Hageler, Mona Søbstad 

Veileder:  

 
Beskrivelse av sykehjemmet/helsehuset: 
 Helsehuset har 4 avdelinger: 2etg har 30 etterbehandlingsplasser, 3etg har 33 plasser med 
LO vedtak, 4etg har 26 plasser med LO vedtak og 6 plasser med KO vedtak, 5etg har 29 
plasser med LO vedtak, 4 plasser med KO vedtak og 1 akutt seng.  
Det er 5 forskjellige leger på huset. To har fast ansettelse og tre har tildelt timer en dag i uka 
(torsdager). Det er ca. 189 ansatte på helsehuset.   
 
Plan:  
Hensikten med endringene som skal prøves ut er å gjøre primærkontaktene og de andre 
ansatte mer bevisst på hvilke legemidler pasientene står på og hvorfor. Hvilke observasjoner 
som er viktig i forhold til medisineringen og å se viktigheten av hvordan man dokumenterer i 
Gerica. Målet ga seg selv da vi fant baseline på de ti pasientene i hver av de tre langtids 
avdelingene. Det er mange pasienter som har mange faste legemidler, det var få som hadde 
indikasjon ved forskrivning og ingen av pasientene har pleieplan der medisineringen er 
nevnt. Oppfølgingen av medisineringen er dokumentert i statusrapport og huskeliste. Vi 
tenker å nå målet med at primærkontakt, gruppeleder, lege og kommune farmasøyt har 
LMG. Det blir et tverrfaglig team som kommer frem til et resultat, som skal dokumenteres i 
Gerica og målingene bli lagt inn i extranett. Det har ikke blitt utført LMG på denne måten 
tidligere. Tidligere har lege og sykepleier gjennomført LMG ved årskontroll og etter behov 
for endring av medisinering til den enkelte pasient uten at det har hatt navnet LMG. 
Målingene våre vil etter hvert si noe om endring av praksis og forbedring. Dokumentasjonen 
i pleieplanen i Gerica vil også bevisstgjøre den enkelte primærkontakt og andre ansatte som 
deler ut medisin om hvilket ansvar de har.  
   
Ansvarsfordeling: Sykepleierne informerer de primærkontaktene som blir med på LMG. Det 
blir sendt ut informasjonsskriv til pasient og pårørende.  LMG blir gjennomført avd. vis med 
kommunefarmasøyt, lege, primærkontakt og gruppeleder. Vi startet i 5.etg den 10.mai, så 
3.etg og til slutt 4.etg. 
 

2. Do:  
Vi er nå i mål med alle LMG som var planlagt fra starten. Den siste LMG ble gjennomført i 
dag 4/10 -12 i 3.etg 
Vi har prøvd ut forbedringene kun på de totalt 28 pasientene som vi hadde valgt ut fra 
starten av prosjektet. Prosjektet gikk etter planen før ferien, etter ferien har det vært en del 
forutsette og uforutsette hendelser som har forsinket prosessen hos oss.  
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Sykepleierne og hjelpepleierne opplever at det har stor nytteverdi å ha LMG og at det blir 
satt på indikasjon ved forskrivning på medisin kurven til pasientene. Det blir lettere å ha en 
fortløpende vurdering av pasientens medisinering og observasjon av pasienten videre.  
LMG er dokumentert i legejournalen.  
Det har vært positivt så langt, det er en del etterarbeid som må fullføres ennå 
 

3. Study:  
Vi har lagt inn våre målinger i Extranet. Faste legemidler med ACT kode, baseline og etter 
LMG. Faste legemidler med indikasjon, baseline og etter LMG. Vi har laget en skjematisk 
fremstilling av våre målinger ved avd. B, C og D. Der har vi antall faste legemidler før LMG, 
videre antall eventuell legemidler før LMG, total antall legemidler før LMG, antall faste 
legemidler etter LMG, antall eventuell legemidler etter LMG, total antall legemidler etter, 
antall legemiddelrelaterte problemer og antall endringer gjennomført. Vi har ikke registret 
antall pasienter med tiltaksplan, da LMG ikke står i tiltaksplanen ennå.  
 
 

4. Act:  
Resultatene av prosjektet så langt, viser en forbedring i reduksjon av antall faste legemidler 
og at flere har fått indikasjon ved forskrivning. 
Det er også en reduksjon i antall eventuell medikamenter. 
Det er en del legemiddelrelaterte problemer 
Det er gjort fra 0 – 6 endringer per pasient 
Gruppa skal drive endringsarbeidet videre, det er mange ressurspersoner i gruppa. 

 

5. Læring 
Kontinuiteten og motivasjonen i gruppa og i avdelingene må holdes oppe.  
Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess, som krever planlegging og tid. Det er en 
utfordring å få fristilt personale til møter. Det har vært for få møter hittil i høst, dette må det 
satses mer på i prosessen videre. Vi har jobbet med posteren på de siste møtene.   
Kommune farmasøyten har holdt internundervisning om de 11 mest brukte legemidlene hos 
de 30 pasientene vi har trukket ut. Det ble nevnt virkning, bivirkning og observasjoner. Det 
var 46 ansatte som deltok på undervisningen. Dette har vært nyttig.  
Fortsette med LMG i avdelingene  
 
Det har blitt kjørt en pilot på fire Helse velferdssenter i Trondheimkommune som omfatter 
pasientforløp for pasienter med langtidsopphold/rullerende opphold. Dette skal nå 
implementeres i alle Helse velferdssenter og Helsehus i kommunen. HPF har presiserte mål 
for tjenesten og hvem har ansvaret for hva fra primærkontakt, sykepleier/vernepleier, 
fagleder og lege. LMG inngår som en rutine for nye pasienter og pasienter som har vært 
innlagt i sykehus. Det skal også være LMG ved helseoppfølging/årskontroll 
Det skal være to halvdagskurs for enhetsledere og fagledere 28. og 29. november for 
hvordan det er tenkt at HPF skal implementeres. Arbeidet starter 1.desember. 
Det er viktig og fortsatt å bruke farmasøyten i kommunen som en støttespiller i dette 
arbeidet videre. Hun har vært en stor ressurs i arbeidet med LMG. 
Dette innebærer at vi må jobbe med LMG videre etter kampanjen. 
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6. Veien videre 
Gruppen består som den er nå i arbeidet videre. Gruppen har et stort ansvar å få 
implementert dette arbeidet videre i eget hus. HPF blir et veiledende dokument som vi skal 
bruke aktivt. 
Gruppen er motivert for veien videre og vi planlegger en fagdag i april for hele fylket. Det er 
helt i oppstarten av planleggingen, vi har vært i kontakt med Fylkesmannen og vi skal ha et 
møte så snart vi finner et møte tidspunkt. Utviklingssentret er også koblet på denne tanken. 
De vil hjelpe oss i prosessen videre. Enhetsleder er positiv til planen. 
 
6. Selvevalueringstall: 4 
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Sør- Trøndelag – Søbstad helsehus, etterbehandlingsavdeling 
Deltakende enhet:: Søbstad helsehus, etterbehandlingsavd. USH Sør-Trøndelag 

 

Tallfestet mål: 
 

100% Indikasjon på alle medisiner 
100% Tiltak for oppfølging ved hjemreise 

Gruppeleder: 
 

Tone Dypaune 

Måleansvarlig: 
 

Terje Wilhelmsen 

 
Gruppemedlemmer: 
 

Rita Blokkum, Gerd Denstad, Grete R. Mørch, Terje Wilhelmsen og Tone Dypaune 

Veileder:  
 

 
Beskrivelse av avdelingen  
Avdelingen har 30 sengeplasser. Pasienten kommer direkte fra St. Olavs Hospital og har opphold hos 
oss i 14 dager før de skal reise hjem. Formålet med oppholdet er at pasienten skal komme seg etter 
sykdom og sykehusopphold. Pasienten skal få hjelp og veiledning til å kunne klare seg trygt i 
hjemmet. Avdelingen har to leger ansatt i til sammen 150 % stilling, to fysioterapeuter ansatt i til 
sammen 160 % stilling i tillegg til sykepleiere og hjelpepleiere.  
 
Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 
Vi har hatt to målsettinger i denne kampanjen.  

Den første har vært å ha indikasjon på alle medisiner pasienten står på ved utreise fra oss.  
Hensikten med dette er å skape en bevisstgjøring for lege og personalet som deler ut medisinen i 
tilegg til at det vil gi pasienten informasjon om hvorfor han tar de ulike medikamentene.  

Den andre målsettingen vi har hatt har vært å ha skrevet plan for videre oppfølging etter 

utreise i statusrapport. Dette vil være viktig for å videreformidle f.eks viktige observasjoner 

videre til hjemmesykepleien. 

 
Tiltak (Do)  
Tiltak som ble iverksatt var: 
Lege skriver indikasjoner på medisinliste 
Det ble laget registreringsskjema 
Ansatte i avdelingen ble informert og involvert 
Pasienter og pårørende blir informert gjennom infotavle i avdelingens korridor 
Diskusjon vedrørende videre oppfølging ved hjemreise ble satt i system 
 
Målinger (Study) 
Vi laget et registreringsskjema der man skulle skrive hvor mange medikamenter pasienten hadde fått 
forordnet og hvor mange av disse som stor oppført med indikasjon ved utreise. Man skulle også 
krysse ut om det var skrevet tiltak ved utreise i statusrapport. Det ble deretter talt opp en gang i 
mnd.  
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SØRTR Søbstad - LEGEMIDLER 

    

 

Tidsperiode Verdi Antall legemidler 
med oppført 
indikasjon bak 
forskrivning 

Antall 
legemidler 

Annotation 

    

 

apr.12 5,77 12 
208 

Oppstart 

dataregistrering 

    

 

mai.12 98 147 150 - 

    

 

jun.12 88,2 157 178 - 

    

 

jul.12 84,97 130 153 - 

    

 

aug.12 88,79 95 107 - 

    

 

sep.12 96,2 177 184 - 

    

           
 
Resultat (Act) 
Diagrammet tyder på at vi har fått en ganske god rutine på å innføre indikasjoner på medisinlisten, 
men vi kan fremdeles bli enda bedre og det jobber vi videre mot.  
Når det gjelder det å skrive tiltak for videre oppfølging på statusrapport fikk vi ikke til å måle dette i 
diagram, men opptelling på registreringsskjema viser nærmere 100 % på dette. 
 
Læring 
Det har vært en lærerik prosess for alle ansatte i avdelingen, men også en krevende prosess. Den 
krever tid, planlegging og ressurser.  
 
Man imidlertid fått satt oppgaver i system og dette minsker risikoen for feil. Pleiepersonalet som 
deler ut medisin har følt at de har fått en bedre medisinsk oversikt over pasienten. Man har gjennom 
indikasjonene på medisinlisten fått informasjon om hvorfor pasienten står på medisinen og på den 
måten har virkningen og evt. bivirkninger vært lettere å observere og rapportere. Det har også vært 
opplysende for pasienten å få med seg en medisinliste hjem med informasjon om hvorfor han tar de 
medisinene han tar.  
 
Kommunefarmasøyten har holdt internundervisning om de 11 mest brukte legemidlene hos de 30 
pasientene vi har trukket ut. Det ble nevnt virkning, bivirkning og observasjoner. Det var 46 ansatte 
som deltok på undervisningen. Dette har vært nyttig.  

 
Vi synes vi har hatt en positiv erfaring med læringsnettverk. Det har vært interessant å høre hvordan 
andre sykehjem/helsehus/velferdssenter arbeider, og det har også vært motiverende å snakke med 
engasjerte kollegaer. 
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Veien videre 
Våre videre planer er å fortsette rutinene vi har fått med å registrere indikasjoner på medisinliste og 
skrive ned videre tiltak på statusrapport.  
Gruppen er motivert for veien videre og vi planlegger en fagdag i april for hele fylket. Det er helt i 
oppstarten av planleggingen, vi har vært i kontakt med Fylkesmannen og vi skal ha et møte så snart vi 
finner et møte tidspunkt. Utviklingssentret er også koblet på denne tanken. De vil hjelpe oss i 
prosessen videre. Enhetsleder er positiv til planen. 
 
Selvevalueringstall: 4 
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Telemark – St.Hansåsen sykehjem 
Deltakende enhet:: St.Hansåsen sykehjem  avd. 3A og 3B 

USH Telemark 
Tallfestet mål: 

 
 

Gruppeleder: 

 
Marit Skraastad 

Måleansvarlig: 

 
Marit Skraastad 
Ansvar for innsamling av data; Iwona Romaniuk og Liv Laila O. 
Gundersen  

Gruppemedlemmer: 

 
Sykehjemslege Switlana Shkabura 
Ass.avd.leder  Iwona Romaniuk 
Spl.  Liv Laila Odden Gundersen 
Farmasøyt Turid Veggeland 
Hjelpepleier Helena Groiss 
Fou-leder Marit Skraastad 

Veileder: Vibeke Bostrøm 
 

St.Hansåsen sykehjem har til sammen 96 sykehjemsplasser. Det er tre avdelinger med 18 
plasser på hver. To av dem er for pasienter med vedtak om korttidsopphold, den tredje 
avdelingen er for pasienter med vedtak om langtidsopphold. Seks avdelinger med sju plasser 
på hver, fem av dem er fortiden skjermede avdelinger. I tillegg er det en dagavdeling for 
yngre demente (5 plasser) og en vanlig dagavdeling med 15 plasser. 
Det er en lege i hver etasje en dag i uka (dvs. 60 % legestilling for hele sykehjemmet). En 
avdelingsleder på hver enhet. Det er i tillegg 78,8 årsverk for pleiepersonale pluss 3,5 årsverk 
i administrasjonen. 
 
Hensikten med prosjektet er å sikre legemiddelbehandlingen med tverrfaglig strukturert 
LMG hos alle pasientene på avd. 3A og 3B (25 pasienter). Dette ble gjort ved å: 
Påføre indikasjon for hvert legemiddel nedtegnet på legemiddellisten for alle pasientene både faste 
og behovsmedisiner. Mål 100 %. Målet er nådd, men det vil være et etterslep hos nye pasienter til 
det er gått legevisitt. Viktig tiltak da det gir alle som deler ut medisiner en innsikt i hvorfor pasienten 
får medikamentet.   
Behovsmedikasjon skal være påført maks døgndose. Mål 100 %. Målet er delvis oppnådd. Sikrer at 
pasientene hverken får for mye eller for lite av medikamentet de har behov for.  
Oppfølging/observasjoner av endring av forskrivning i tiltaksplan - mål 100 %. Det viser seg at det er 
viktig at hvilke observasjoner som må gjøres og dokumenteres må være klare og tydelige. Ved en god 
pleieplan er det også læring for alle yrkesgrupper som er i behandlingsteamet rundt pasienten. 
Utarbeide prosedyre for legemiddelgjennomgang gjeldene for alle sykehjem i kommunen. Mål i løpet 
av 2012. Forslag til prosedyre er laget og er på høring hos kommuneoverlegen og fire 
sykehjemsavdelinger i kommunen. 
Bakgrunn for målene er erfaringer fra andre som viser at en strukturert LMG gir bedre 
pasientsikkerhet. Riktig legemiddelbehandling kan gi mer våkne pasienter, mindre fallfare etc.  Målet 
skal nås i prosjektperioden, med fokus på LMG og mulighet for å ha med farmasøyt. 
Målet om å redusere faste medikamenter med 20 % er strøket da dette ikke er et mål i seg selv, men 
sannsynlig er en effekt av tiltakene. 
Bruke målingene som er lagt inn i ekstranettet. I tillegg vil vi registrere alle endringer i LM-
behandlingen og antall evt. medisiner hvor maks døgndose er forordnet. 
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Tiltak:  
Det er gjennomført tverrfaglig LMG hos alle pasientene på de to prosjektavdelingene. Foruten lege 
og sykepleier har farmasøyt deltatt. Primærkontaktene har bidratt inn i forarbeidet, sjekklisten fra 
pasientsikkerhetskampanjen, med noen lokale tilpasninger, er benyttet. Vi har lært mye med å ha 
med farmasøyt. Også primærkontaktene deltagelse har gitt gevinst. 
Informasjon i ledermøte, fast tema. Informasjon ved hjelp av plakat. Tverrfaglig LMG, fokus på 
tiltaksplaner og indikasjoner. Informasjonen på ledermøtet har medført at totalt fem avdelinger har 
tatt i bruk tiltakene i kampanjen og registrert målinger i extranett.  
I prosjektperioden har det fokus på de 25 pasientene i de to avdelingene, samtidig er resten av 
avdelingene på sykehjemmet i gang med tverrfaglige strukturerte LMG og skrive tiltaksplaner. 
På avd 3B har pasientsikkerhetskampanjen og oppfølging av LMG vært tema på ukentlige postmøter 
og på brukermøtene. 
LMG og tiltaksplan i forhold til legemiddelbruk har vært sentralt i de muntlige rapportene ved begge 
de deltagende avdelingene. 
 

 

Målinger  

Hver måned har det blitt gjort målinger antall LMG siste halvår, antall faste legemidler med ATC-nr., 

antall faste legemidler med indikasjon påført, om pasientene har legemiddelrelatert tiltaksplan, antall 

gitte behovsmedisiner med ATC-nr.. I tillegg har prosjektavdelingene telt antall behovsmedisiner som 

er ordinert, antall behovsmedisiner med max døgndose og indikasjon samt antall endringer i 

legemiddellisten. Målingene er blitt gjort i etterkant av en avsluttet måned. 

 

Resultat  

Økt antall gitte behovsmedisin. Det har bl.a vært fokus på å dokumentere alle gitte avføringsmidler. I 
tillegg har det vært dårlige pasienter som har hatt behov for medikamenter før de har blitt ordinert 
som fast. Det har også vært utskiftninger av pasienter. Vi har forkastet målet om 20 % reduksjon av 
antall faste medikamenter. Dette fordi fokuset er å gi en sikker og riktig legemiddelbehandling og 
ikke redusere i seg selv. Ved seponeringer av faste medikamenter har det i noen tilfeller blitt satt opp 
som behovsmedikament fram til neste legevisit.  
Det har vært mye arbeid som ikke synes i tellingene som blir lagt inn i ekstranett, vi har imidlertid telt 
antall endringer i ordinasjonene, spesielt reduksjon av styrken. De viser et reelt tall i forhold til 
arbeidsmengden.  
Arbeidet viser en klar sammenheng mellom LMG og tiltaksplanene. Det å ha fokus på LM-
behandlingen gjør at vi har blitt flinkere til å observere og dokumentere. Alle faggruppene lærer mye 
om medikamentbehandling (virkninger, bivirkninger, interaksjoner). Spesielt er indikasjonen på 
ordineringslista viktig. Videre har vi blitt flinkere til å ta oppfølgende prøver eks. BT, urin stix.   
Ferietiden skapte ikke de store utfordringene slik vi trodde. Alle har til enhver tid hatt fokus på sikker 
legemiddelbehandling og jobbet med tiltakene som ble satt i verk. 
Det er tidkrevende med tverrfaglige LMG. I prosjektperioden har vi med farmasøyt. Det vil fortsatt 
være mulig å innkalle farmasøyt til LMG der avdelingene mener det er nødvendig. Vi ser at det 
generelt ville vært gunstig med mer legeressurser. Det fører også med seg ekstra etterarbeid for 
sykepleier.  
Lunsjmøter med lege og/eller farmasøyt har vi foreløpig ikke fått til.  
Spredning av tiltakene til de øvrige avdelingene på sykehjemmet er gjort via informasjon på 
ledermøtet og internundervisning. 
 

Læring 

Viktig med planlegging av LMG. En eller flere i avdelingen må pekes ut for dette arbeidet. 
Legeressursene er knappe og LMG er tidkrevende selv om tidsbruken avtar etter hvert som en får 
mer erfaring. 
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Telling og måling gjør forbedringsarbeidet synlig. Jo mer konkrete tiltakene er – lettere er det å følge 
opp. Forbedringsarbeid tar tid og det gjelder å holde fokus også etter at prosjektperioden er over. 
Prosjektgruppa får mer kunnskap om legemiddelbehandling noe som vil gjenspeile seg i resten av 
personalgruppa gjennom blant annet noe så enkelt som å føre opp indikasjonen bak forordningen. 
Teamet har hatt en til to timers møte en gang hver måned. Gruppemedlemmene har fått frigjort tid 
til dette arbeidet, men det har ikke alltid passet for alle når møtene blir lagt til deres fridager. 
Endringsarbeid tar tid,  det må være forankret i ledelsen og  fokus hele tiden. 
 
Veien videre 
Avdelingene vil fortsatt registre målinger i ekstranett. Fortsette med fokus på legemiddelbehandling 
og få med alle avdelingene i dette forbedringsarbeidet.  
Jobbe for å få godkjent prosedyre om legemiddelgjennomgang for alle pasienter med langtidsvedtak 
i kommunen. 
USH Telemark vil sammen med Fylkesmann i Telemark invitere alle sykehjemmene i fylket til 
læringsnettverk med oppstart 5. desember. 
 

Selvevalueringstall: 4-5 
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Troms – Rossfjord sykehjem 
Deltakende enhet:: USH Troms, Rossfjord sykehjem 

 

Tallfestet mål: 

 

LMG på 17 pasienter. Redusert fra 19 pas til 17 pga reduksjon i antall pasienter på 

avdelingene. 

Gjennomføre de obligatoriske målingene x 1 pr måned 

Gruppeleder: 

 

Mona Pedersen 

Måleansvarlig: 

 

Mona Pedersen og Lina Marie Olsen 

 
Gruppemedlemmer: 

 

Elisabeth Skogheim, Lina Marie Olsen, Camilla Nordahl Hagensen, Cathrina 

Nilssen 

Veileder: Toril Bülow og Ragnhild Listad Sveinsen 

 

 

Beskrivelse av avdelingen  
Rossfjord sykehjem er et sykehjem med 3 avdelinger. Det er totalt 30 pasienter her. Det er 3 

avdelinger der en er demensavdeling. Vi har valgt å ha legemiddelgjennomgang på en aldersavdeling 

og demensavdelingen, totalt 19 pasienter. Det er 2 sykehjemsleger, med totalt 20 % stilling. Det er 29 

årsverk ved sykehjemmet, og det arbeider 10 sykepleiere i ulike stillingsprosenter.  

 

Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 

Formålet med prosjektet var å bedre legemiddelbehandlingen hos pasienter med langtidsopphold i 

sykehjem, og dermed redusere pasientskader og komplikasjoner som følge av feil bruk av legemidler 

og mangelfull observasjon, vurderinger, behandling og oppfølging. 

 

Vi hadde satt oss noen mål for prosjektet:  

 

 Alle legemidler faste og behovsmedisin skal ha indikasjon påført i medisinkardex. Mål – 

100% 

 Andel langtidspasienter som skal ha hatt LMG siste halvår – mål 100 % 

 Andel pasienter som har en plan for oppfølging av legemiddelbehandlingen – mål 100 % 

 Få ned gjennomsnittlig antall faste medisiner med ATC-koder – mål 20 % 

 Samsvar av medisinliste på papir og elektronisk – mål 100 % 

 

Det ble fylt ut sjekkliste i forkant av LMG, i tillegg til at det ble tatt blodprøver. Det ble gjort 

individuelle observasjoner av pasientene 2 uker i forkant av LMG, samt 2 uker etter LMG. Her fikk vi 

kartlagt søvn, uro, smerte og fall.  

 

Tiltak (Do)  
Det er utarbeidet informasjonsskriv til pasienter, pårørende og ansatte. Det er laget en skriftlig 

prosedyre for legemiddelgjennomgang. Sjekkliste fylles ut i forkant av LMG i tillegg til at det gjøres 

individuelle observasjoner i forkant og etter en LMG som kartlegger søvn, uro, smerte og fall. 

 

Legemiddelgjennomgang er innført ved 2 av 3 avdelinger på Rossfjord sykehjem. Det er blitt 

gjennomført totalt 17 LMG, alle med farmasøyt, lege og sykepleier til stede. Vi har hatt 3 runder med 

LMG, der vi har gjennomført 5-7 pasienter hver gang. Det medførte at det ble mye forarbeid og 

etterarbeid i forbindelse med legemiddelgjennomgangene. To sykepleiere har vært frikjøpt til sammen 

4 dager i for å kunne gjøre denne jobben.  

 

Legen har brukt tiden som er satt av til legevisitt til LMG, og vi ser at det skulle ha vært satt av mer tid 

til dette for legen også, men det har det ikke vært midler til i prosjektet. Men vi har likevel fått 

gjennomført de legemiddelgjennomgangene vi hadde planlagt. 
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Det er laget et eget tiltak som heter «Legemiddelgjennomgang» i journalsystemet Profil for å 

dokumentere i forbindelse med LMG. 

Det er utarbeidet en mal for utvidet pasientkontroll/ årskontroll, samt en sjekkliste for årskontroll, der 

legemiddelgjennomgang er tatt med som en del av den. I tillegg er det laget en egen rutine for 

legemiddelgjennomgang.  

 

Det har blitt gjort målinger x 1 pr måned, og vi har målt på de fire obligatoriske målingene, se tabeller 

på side 3 og 4. Det har vært noe utskifting av pasienter ved disse to avdelingene, og det er blitt 

redusert fra 19 plasser til 18 plasser på de to aktuelle avdelingene. Det har kommet til to nye pasienter, 

som har fått LMG, men disse er ikke tatt med i måling 1.04: Gjennomsnittlig antall faste legemidler 

med ATC-kode. 

  

 

Målinger (Study) 
Vi har målt på de fire obligatoriske målingene i kampanjen. Det har vært målinger x 1 pr måned. Siste 

LMG var 26.september 2012, og samme dag ble målingen tatt. 

 

Vi har hatt som mål å gjennomføre LMG på alle pasientene ved de to avdelingene. Det ble totalt 17 

LMG i prosjektperioden. 

 

Vi hadde satt oss som mål at 100 % av legemidlene skal ha påført indikasjon, dette har vi klart. Det 

samme gjelder pasienter som har hatt legemiddelgjennomgang siste halvår, det har samtlige av 

pasienter som er på de to avdelingene hatt. I tillegg har alle 17 pasientene legemidlene en plan for 

legemiddelbehandlingen. 

 

Når det gjelder nedgang i antall faste legemidler med ATC-nummer, trodde vi at vi skulle redusere 

antallet betydelig, da det fra vi tok baseline, og til neste måling, hadde hatt en reduksjon på 30 %. Vi 

satt oss et mål om at vi skulle redusere med 20 %.  

Når prosjektet er over, har vi en reduksjon på 11,5 %. Det er to pasienter som har fått økt antallet 

legemidler betraktelig pga endring i sin helsetilstand. I tillegg er det mange pasienter som har hatt 

dosejusteringer, og endringer av legemidler, som ikke kommer fram i disse målingene vi gjør. Også er 

det mange som har startet på en nedtrappingsplan over lengre tid, som heller ikke gjør at vi får utslag 

på målingen. 

 

I tillegg har vi gjort registreringer på hver enkelt pasient i forhold til søvn, uro, smerte og fall. Her ser 

vi at det er 3 pasienter som før LMG har hatt mye smerter, som etter LMG ikke har gitt uttrykk for at 

de har smerter. To pasienter hadde registrert en del uro før LMG, etter LMG var det registrert mindre 

uro. Vi ser også en endring hos flere på søvnmønsteret, med at de sover mindre på dagtid. 
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Resultat (Act) 
Vi hadde som mål å ha en nedgang i antall legemidler med 20 %, og selv om vi ikke fikk den 

nedgangen som vi hadde trodd, så har alle pasientene fått gått igjennom sine medisinlister. Hvert 

legemiddel har påført indikasjon, og det er samsvar mellom elektronisk medisinkardex og papirkardex.  

Og dette er vel så viktig i det arbeidet vi har gjort. 

 

Vi ser at vi har fått gode resultater av prosjektet, på tross av den korte tiden vi har holdt på med 

prosjektet. Sykepleiere, lege og farmasøyt har vært motiverte, og har gjort gode registreringer og 

observasjoner slik at legemiddelgjennomgangene har vært gjennomført på en god og systematisk 

måte.  
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Utfordringen blir å videreføre de tiltakene vi nå har satt i verk, og at rutinen for 

legemiddelgjennomgang og årskontroll følges. Pasienter skal ikke bare få sine medisiner vurdert på 

LMG, det skal skje fortløpende. Men når man har fått erfaringer i å ha en systematisk 

legemiddelgjennomgang, vil det være enklere å gjøre dette fortløpende. 

 

Det har vært nyttig å gjøre registreringer i forhold til søvn, smerte, uro og fall. Det viser også helt klart 

forbedringer som er skjedd som følge av LMG. 

 

Læring 

Da vi ble med i pasientsikkerhetskampanjen, hadde vi ingen erfaringer med å gjøre systematiske 

legemiddelgjennomganger. Vi har tilegnet oss mye kunnskap, og tatt i bruk mange skjemaer for å ha 

gode verktøy for å kunne gjøre en god legemiddelgjennomgang. 

 

Det har vært spennende å jobbe i tverrfaglig team med lege, sykepleier og farmasøyt. Det er veldig 

faglig lærerikt, og man får gode kunnskaper om legemiddelbehandling hos eldre. Det oppleves som 

viktig og inspirerende å kunne få jobbe med dette prosjektet, og man ser at pasientene får en bedre 

tilpasset legemiddelbehandling. Når man ser effekten, og at det skjer forandringer, gjør det at man 

ønsker å fortsette med dette endringsarbeidet.  

 

Prosjektet har lært oss å ha bedre kontroll på legemiddelbehandlingen, og det er bedre oppfølging i 

forhold til blodprøver og medisinering. Også ser vi at det er behov for LMG, og det er viktig å se 

helheten. Ved hjelp av retningslinjer, registreringsskjemaer og sjekklister får man kartlagt pasienten 

godt, og kan få en bedre tilpasset legemiddelbehandling. 

 

Det har vært vanskelig å finne tid for alle i prosjektgruppen til å møtes, men det har vært jevnlige 

møter mellom prosjektleder og sykepleierne. Det har vært vanskeligere for lege og farmasøyt å møte 

da det er vanskeligere å fristille de for å komme på møter. I tillegg har det vært mange rød-dager og 

ferietid i prosjektperioden, som har gjort det vanskelig å få til både prosjektmøter og 

legemiddelgjennomganger. Det hadde nok derfor vært mer optimalt for oss å gjøre dette arbeidet på 

høst/vinter. 

 

På grunn av ferieavvikling har det også vært vanskelig å få involvert hele personalgruppa ved 

sykehjemmet, slik at de får et godt innblikk og blir engasjert i arbeidet. Dette skulle vi ønske vi hadde 

fått gjort bedre. 

 

Læringsnettverksmetoden er en god måte å arbeide med å få til et forbedringsarbeid. Når vi skal 

arbeide med videre spredning i Midt-Troms, vil vi arbeide etter denne metoden. 

  

Veien videre 

USH Troms tenker å ha et videre samarbeid med LØKTA for å få en spredning av prosjektet til alle 

åtte kommunene i Midt-Troms. LØKTA er en kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgtjenesten i 

Midt-Troms. Planen er å få til en spredning til alle sykehjem i kommunene. Det er totalt 11 sykehjem i 

Midt-Troms. Vi skal i Administrativt råd og presentere prosjektet i november, og forhåpentligvis også 

i Midt-Troms Regionråd. Men det avhenger også av om vi får finansiering til videre drift og spredning 

av prosjektet. 

 

 

Selvevalueringstall: 6 
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Vest- Agder – Songdalen sykehjem 

 
Beskrivelse av sykehjemmet  
Langtidsavdeling for mennesker med demens, 10 sengeplasser. 
Legeressurs: 1 dag pr uke fordelt på 10 korttidsplasser og 10 langtidsplasser,  
 
Hensikten med prosjektet og mål  
 Hvorfor: Hensikten med å delta i Pasientsikkerhetskampanjens delprosjekt. Tverrfaglige  
Legemiddelgjennomganger (LMG) er å forebygge at pasienter står på unødvendige legemidler og 
opplever uheldige konsekvenser av det samtidig som pasientene er sikret  riktig og nødvendig 
behandling. Vi ønsker å kvalitetssikre pasientenes medikamentbruk ved at avdelingen har gode 
rutiner som er godt forankret i hele personalgruppen. 
Resultatmål:  
Langtidsavdelingen tar i bruk digitalt system for medikamenthåndtering – profil. 
Bakgrunnen er å sikre en enhetlig dokumentasjonsform, sikre at all pasientinformasjon inkludert 
medikamenter er i samme digitale journalsystem og redusere faren for feil 
Engasjement og forankring i hele personalgruppen    
Bakgrunnen er at det etableres en forståelse i personalgruppen for de endringer som introduseres 
samt at det sikrer lojalitet mot beslutninger som er fattes, for eksempel seponering av beroligende 
medikament som kan medføre forbigående uro. 
 
 LMG sikrer optimalisering av legemiddelbruk 
 
Bakgrunnen er at Songdalstunet i utgangspunktet hadde et lavt gjennomsnittlig legemiddelbruk for 
langtidspasientene. deltakelse i kampanjen ikke kunne dermed ikke forventes å gi en reduksjon i 
legemiddelbruk, men bidra til en sikring av riktig legemiddelbruk. 
 
LMG er en innarbeidet prosedyre 
Bakgrunnen er at det i drift av avdelingen er avsatt tilstrekkelig tid til gjennomføring for involverte 
parter, spesielt at legen har tid til LMG i sitt vanlige virke. I tillegg kommer at LMG organiseres slik at 
primærkontakter sikres deltakelse i LMG for sine pasienter. 
 
Tiltak. 
1.  ad Digital medikamenthåndtering , Profil 
Opplæringsprogram for sykepleierne og sykehjemslege 
Opprette LMG områder for hver pasient på langtidsavdeling  
Involvere superbruker i LMG i profil 
 
2: ad Engasjemet 
Informasjonsskriv til ansatte og pårørende samt informasjonsmøter for personalgruppen 
Informasjonsmøte med leder og lege 

Deltakende enhet:: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder, Songdalen 
kommune 

Tallfestet mål: 1-4 
Gruppeleder: Beate Sørensen 
Måleansvarlig: Jorunn Andersen 
Gruppemedlemmer: 
 

Leni Klakegg, Turi Stapnes, Charlotte Ljøstad, Jorunn Andersen, Beate 
Sørensen 

Veileder: Vibeke Bostrøm 
 



102 

 

Oppslag i avdeling der resultater presenteres fortløpende 
 
3. ad Optimalisering av legemiddelbruk 
Gjennomføring av målinger i henhold til kampanjen 
Tverrfaglige diskusjoner 
 
4. ad Innarbeiding av prosedyre 
Plan  for LMG i forhold til turnus – LMG når primærkontakt er på jobb 
Fortsette regelmessige møter i prosjektgruppa for å sikre fremdrift 
Vedvarende ”markedsføring ” av LMG internt for å opprettholde oppmerksomheten på prosedyren 
 
Målinger   
  
1.01 Andel Langtidspasienter som har hatt 
LMG siste  
halvår 
 
Baseline: 
April: 0 LMG-  
         prosedyren ble introdusert 
 
Status september: 100% 
 
Kommentar: 
Max måloppnåelse  etter kort tid 
 
 
 
1.02 Andel faste legemidler med  
Indikasjon 
 
Baseline: 
April:  9 % 
 
Status september: 100% 
 
Kommentar: 
Resultatvariasjon pga sommerferie- 
avvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.03: Andel pasienter med plan for 
         Oppfølging av legemidler 
 

Andel langtidspasienter som har hatt LMG siste 6 måneder
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Baseline: 
April: 0 % 
 
Status september: 100% 
 
 
1.04 Gjennomsnittlig antall faste  
Legemidler med ATC-kode pr pasien t 
 
Baseline: 
April:  3,75 
 
Status september: 3,1 
 
Kommentar: 
I utgangspunktet lav gjennomsnittlig 
antall legemidler pr. pasient, og dermed 
liten forventning til ytterligere 
reduksjon fordi pasientgruppen er 
preget av multimorbiditet. Det lave 
gjennomsnittstallet krever fokus på å 
unngå underbehandling for å sikre 
optimal behandling. 
 
Resultat  
Målingene viser samlet svært gode resultater til nå. 
Det er eksempel i pasientgruppen på at seponering av medikament har ført til tilfriskning av 
pasienten med økt funksjonsevne og aktivitetsnivå. 
LMG har ført til økt forståelse i pleiegruppen for medikamenters mulige bivirkninger og interaksjoner 
og dermed at det er viktig  at legemiddelbehandlingen optimaliseres kontinuerlig. 
LMG har ført til økt oppmerksomhet på muligheten for å sette inn ikke-medikamentelle tiltak i stedet 
for legemidler eller som forsøk før legemidler settes inn. 
Prosedyren vurderes som godt innarbeidet i deler av pleiegruppen, men det er fremdeles viktig at 
det holdes fokus på å involvere personalet som primært arbeider om natt for å sikre engasjement og 
lojalitet mot beslutninger. 
Virksomheten har gjennomført opplæring av sykepleier ift digitalisering av legemiddelrutiner og satt 
dato for oppstart. Det er laget plan for opplæring i forhold til ansatte i institusjonens øvrige 
avdelinger tilsvarende langtidsavdelingen. 
 
Læring 
Økonomiske begrensninger gjør at farmasøyt kun har deltatt på LMG for to pasienter. Erfaringen var 
god, men det er usannsynlig at det gis rom for flere LMG med farmasøyt. 
Varierende arbeidsbelastning for legen i institusjonens øvrige avdelinger har medført at 
langtidsavdelingen har benyttet turnuslegen i de fleste LMG. Den ordningen er i utgangspunktet 
uforutsigbar, noe som gjør at det må arbeides med å sørge fortilstrekkelig tid for sykehjemslegen til å 
delta i LMG tiden fremover. 
Oppfølgingsplaner for legemiddelbehandling for pasientene har vært benyttet til opplæring for 
ferievikarer, en positiv erfaring. 
Målingene har vært inspirerende for å fortsette å arbeide med LMG.  
 

Gjennomsnittlig antall faste legemidler 

med ATC-kode pr. beboer
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Det er fremdeles behov for å holde fokus på gjennomføring av LMG-prosedyren. Engasjemet i 
personalgruppen må vedlikeholdes gjennom faglige debatter, fagmøter og ved at virksomhetens 
ledelse holdes forløpende informert. Vi antar at bruk av LMG over tid vil føre til at prosedyren 
forankres ytterligere som en varig endring.  
 
Selvevalueringstall 4 
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Vest-Agder- Ternevig sykehjem 
Deltakende enhet: USHT Vest-Ager - Ternevig sykehjem 
Tallfestet mål: 

 
33 langtidspasienter:  

- Antall LMG 

- Antall indikasjon pr. oppført ACT-preparat 
- Antall legemidler 
- Antall oppfølgingsplaner 

Gruppeleder: 

 
Mette Erøy 

Måleansvarlig: 

 
Veton Hamiti 

Gruppemedlemmer: 

 
Mette Erøy, Veton Hamiti, Bente Skadal, Margaret Heald, Jorunn 
Torjesen, Ellen Ravnåsen 

Veileder: Vibeke Bostrøm 

 

Beskrivelse av avdelingen  

Langtids sykehjemsavdeling med 33 senger, 20% stilling lege, 22 årsverk pleiepersonalet 

 

Hensikten med prosjektet og mål (Plan) 

Kvalitetssikre legemiddelbehandlingen.  

Sikre best mulig legemiddelforskrivning.  

Redusere legemiddelrelaterte symptomer gjennom systematisk legemiddelgjennomgang på 33 

pasienter, opprettelse av indikasjon, reduksjon eller økning av ant. legemidler, samt 

oppfølgingsplaner.  

Bidra til å forbedre rutiner for årskontroll, halvårskontroll, og innkomstjournal. 

 
Tiltak (Do)  

Ternevig sykehjem 3.etg. ble valgt ut som pilotavdeling i mars 2012.  

Forankring hos ledelse + personalet ble gjort, samt orientering av pårørende + pas. Baseline 

ble laget, prosjektgruppe opprettet.  

Vi har totalt gjennomført 39 Lmg i avdelingen.  

Gjennom dette oppdaget vi bla at lege + sykepleiedekningen er for liten sett i forhold til hva 

Lmg faktisk krever av tid og ressurser.  

Det positive er at kvaliteten allerede er forbedret gjennom lmg+ tydelig indikasjon og 

oppfølgingsplan på hver enkelt pasient. I tillegg opplever personalet for øvrig økt trygghet når 

de deler ut medisiner. 
 

 

Målinger (Study) 

Vi har oppnådd samtlige målsettinger. 

En pasient kan nevnes spesielt, som over flere 10år har stått på uendret dose antidppressiva. 

Denne pasienten fikk betraktelig klinisk bedring ved med.reduksjon.  
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VESTAGD Ternevig - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall langtidspasienter 
som har hatt 
legemiddelgjennomgang 
per avdeling 

Antall 
langtidspasienter 
per avdeling 

Annotation 
Type 

Annotation 

3 - 2012 0 0 33 Hendelse Basis status før 

vi kom i gang 
med LMG 

4 - 2012 24,24 8 33 Endring 8 av 33 beboere 

har hatt LMG i 

april måned 

5 - 2012 51,52 17 33 Endring 17 av 33 beboere 

hatt LMG i mai 

måned 

6 - 2012 72,73 24 33 Endring 24 AV 33 hatt 

LMG. 7 i juni 

måned 

7 - 2012 84,85 28 33 Endring 28 av 33 hatt 

LMG. 4 i juli 

måned 

8 - 2012 112,12 37 33 Endring 37 hatt LMG.av 
de er 5 nye 

beboere. 9 i aug 

måned 

 
 

VESTAGD Ternevig - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall 
legemidler 
med 
oppført 
indikasjon 
bak 
forskrivning 

Antall 
legemidler 

Annotation 
Type 

Annotation 
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3 - 2012 9,50 23 242 Hendelse Basisline før LMG 

4 - 2012 22,82 55 241 Endring Etter LMG av 8 av 33 beboere 

5 - 2012 42,80 101 236 Endring Etter LMG av 17 av 33 beboere 

6 - 2012 62,82 147 234 Endring Etter LMG av 24 av 33 beboere 

7 - 2012 73,80 169 229 Endring Etter LMG av 28 av 33 beboere 

8 - 2012 100 228 228 Endring Etter LMG av 36 beboere 

 

 
 

VESTAGD Ternevig - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall pasienter med 
plan for oppfølging av 
legemiddelbehandling 

Antall 
pasienter 

Annotation 
Type 

Annotation 

3 - 2012 0 0 33 Hendelse tall fra basisline 

4 - 2012 21,21 7 33 Endring Etter LMG av 7 beboere 

5 - 2012 51,52 17 33 Endring Etter LMG av 17 baboere av 

33 

6 - 2012 72,73 24 33 Endring Etter LMG av 24 beboere. 7 

av de i juni måned 

7 - 2012 84,85 28 33 Endring Etter LMG av 28 baboere 

hvorav 4 av de hatt i juli 

måned. 

8 - 2012 112,12 37 33 Endring 37 hatt LMG hvorav 9 i 
aug.måned. 5 nye brukere 

 

 
 

VESTAGD Ternevig - LEGEMIDLER 

Tidsperiode Verdi Antall faste 
legemidler 
med ATC-
kode per 
avdeling 

Antall 
pasienter 
per 
avdeling 

Annotation 
Type 

Annotation 
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3 - 2012 7,33 242 33 Hendelse tall fra basisline 

4 - 2012 7,21 238 33 Endring Etter LMG av 7 av 33 beboere 

5 - 2012 6,91 228 33 Endring Etter LMG av 17 av 33 beboere 

6 - 2012 7,15 236 33 Endring Etter LMG av 24 av 33 beboere 

7 - 2012 6,94 229 33 Endring Etter LMG av 28 av 33 beboere 

8 - 2012 6,33 228 36 Endring Etter LMG av 36 beboere ( 3 nye ) 

 
 

Resultat (Act) 

Kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen.  

Bedre legemiddelforskrivning.  

Økt livskvalitet hos beboere gjennom reduksjon av legemiddelrelaterte symptomer. 

Forbedrete rutiner for årskontroll, halvårskontroll, og innkomstjournal. 

Trygghet blant personalet når de deler ut medisiner. 

Forutsigbarhet iht. lmg og prosedyrer. 

Antall legemidler med indikasjon har økt signifikant. Antall legemidler totalt på avdelingen 

kan imidlertid være økt, da noen av pasientene som døde i denne perioden brukte få 

medikamenter og nye pasienter er kommet til som bruker langt flere medikamenter.  
 

 

Læring  

Prosjektgruppen har lært at det nytter med systematisk kvalitetsforbedringsarbeid. Det har 

vært givende å se økt livskvalitet hos pasienter som har redusert sine legemiddelrelaterte 

symptomer. Begrenset tid og økonomi har imidlertid resultert i mye overtidsjobbing hos lege. 

Sykepleiere har også prioritert tid til prosjektet som har gått på bekostning av andre 

sykepleieoppgaver.  

Læringsnettverk som metode har fungert hensiktsmessig for oss som team. Vi stiller 

imidlertid et lite spørsmålstegn på fokuset som ligger på tall og statistikker. Det går mye tid til 

å telle og rapportere til måleansvarlig. Hovedhensikten er gode legemiddelgjennomganger, og 

det er mulig vi i spredningsarbeidet ikke legger stort fokus på tall og statistikk.  

 
 

Veien videre 

Prosjektgruppen skal ha møte med kommuneoverlege og sykehjemsoverlege i kommunen for 

å forankre og planlegge videre spredningsarbeid. Spredning til øvrige sykehjem og kommuner 

i fylket planlegges fom 2013. 

Når vi nå har gjennomført Lmg på alle 39 pasienter, vil vi forstette med 1/2 års kontroll, men 

denne 2.gangs kontrollen vil være mindre ressurskrevende da grunnlaget er lagt gjennom 

1.lmg. Nye pasienter vil automatisk få Lmg ved innkomst.  
 

Selvevalueringstall: 5 + 
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Vestfold – Kamfjord, Lunden og Nygård sykehjem 
Deltakende enhet: USHT-Vestfold, omfatter Lunden, Kamfjord og Nygård sykehjem 

Tallfestet mål: 
 

Det skal gjøres LMG på alle langtidsbeboere minimum to ganger 
i året, og at dette blir etablert som en standard innen utgangen 
av 2012.   

Gruppeleder: Henriette Ruud (prosjektmedarbeider) 

Måleansvarlig: Henriette( prosjektmedarbeider) 

Gruppemedlemmer: 
 

Maren Schreiner, Solfrid Hotvedt Lie, Nina Folvik Johansen, 
Kjersti Hisdal og Bente Hildre 

Veileder: Vibeke Bostrøm 

 
Beskrivelse av sykehjemmene: 
Det er tre sykehjem i Sandefjord som deltar og til sammen er det 6 team. Det er beboere 
med demens/psykatri og somatikk som deltar i prosjektet. Nygård sykehjem har vært pilot 
og har hatt spredningsarbeid samt deltatt i læringsnettverk for Vestfold. Sykehjemmene i 
Sandefjord er derfor representert på det nasjonale læringsnettverket.  
 
Plan:  
Målet for teamene er at det skal gjøres LMG på alle langtidsbeboere minimum 2 ganger i 
året, og at dette blir etablert som en standard innen utgangen av 2012. Hensikten er å 
optimalisere og kvalitetssikre legemiddelbehandlingen som gis til langtidsbeboerne. I dette 
ligger følgende delmål:  
 
1. 20 % reduksjon av antall faste legemidler pr. beboer (gjennomsnitt)  
2. Alle legemidler som forskrives skal ha indikasjon (dvs. 100 %)  
3. Alle beboere med legemiddelbehandling skal ha en plan for oppfølging  
 
Do:  
 Baseline ble gjort i oktober-11 av alle team. Pilotavdelingene brukte baseline fra  mars. 
 Tverrfaglig team bestående av lege, farmasøyt og sykepleier 
 Involvering av ledelsen  
Informasjonsbrev til personal, pasient og pårørende  
Alle ansatte har fått tilbud om internundervisning om LMG.  
Infotavle med bilder og informasjon på hver avdeling samt ved inngangene og fellesarealer i 
sykehjemmene.  
Forbedret bruken av dokumentasjonssystemet (CosDoc) opp mot LMG  
Jobbet med dokumentasjonsrutiner i avdelingen. Fokus på bedre kvalitet på pleieplaner.  
Forbedret observasjoner vedr pas i etterkant av LMG og generelt rundt endringer i 
legemiddelbehandligen. 
Teller faste målepunkter den første i hver mnd.  
Fulgt prosedyren for LMG. Dvs. utfylle sjekkliste, rekvirere blodprøver, grundig gjennomgang 
av medisinlisten, interaksjoner.no, START/STOPP kriteriene, fokus på indikasjon bak 
legemiddelet, seponering, observasjoner, pleieplan, informasjon til pleiepersonalet, 
evaluering  
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Vi har regelmessige møter med de andre teamene og veileder, der vi har kunnet utveksle 
erfaringer og avklare uklarheter. Disse møtene har også vært en viktig faktor for å holde 
oppe motivasjonen og engasjementet for arbeidet med LMG. 
 
Study:  
Vi har brukt tellemetoden; Telleansvarlig for hver avdeling tar utgangspunkt i månedlige 
utskrifter(hver 1. mnd.) av legemiddellister og pleieplaner for alle langtidsbeboere på 
avdelingene.  
Vi har målt på følgende punkter:  
 
Andel legemidler med indikasjon.  
Andel pasienter med plan for oppfølging av legemiddelbehandlingen  
Gjennomsnittlig antall legemidler med ATC-kode  
Gjennomsnittlig antall preparater uten ATC-kode  
Gjennomsnittlig antall behovslegemidler  
Målingene er gjort en gang pr. måned etter baseline. 
 
Act:  
Resultatene så langt: 
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Resultatet for andel legemidler uten ATC-kode lav. Gjennomsnitt er resultatet fra max på 0,6 
til in. 0,1 prosent over hele perioden.  
 
Resultatene viser en stor forbedring i forhold til sikker legemiddelbehandling. Grafene viser 
en klar forbedring på alle målepunkter.  
 
Det har vært gjennomført 10 tellinger. Fra 01.01.2011-01.10.2012 er det gjennomført ca. 
180 LMG til sammen.  
 
LMG har blitt en rutine i avdelingene. 
 
LMG blir gjennomført innen normale kostnadsrammer i avdelingene. 
 
Hva har gruppen lært så langt 
Kunnskapen og bevisstheten om riktig bruk av legemidler er økt blant alle faggrupper i 
avdelingen, dvs. lege, sykepleier, fysioterapeut, renholder, helsefagarbeider og ufaglærte. 
Det tverrfaglige samarbeidet med lege og farmasøyt har resultert i at det felles faglig fokus 
er styrket.  
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Legemiddelbehandlingen er kvalitetssikret ved strukturerte og regelmessige 
legemiddelgjennomganger.  
Dokumentasjon i pasientjournal har bedre struktur og høyere kvalitet.  
Kunnskapen om forbedringsarbeid er økt og stimulerer til fagutvikling.  
 
Vi ser fortsatt en klar forbedring av legemiddelbehandling hos pasientene. Det oppleves 
trygt at pasientenes medisinlister gjennomgås systematisk  
LMG prosessen har gitt nyttig læring/forbedringskunnskap i avdelingene.  
Vi har hatt fokus på dokumentasjon og faglige observasjoner/rapporteringer i pleieplan. 
Dette er et arbeid som krever kontinuerlig oppfølging. Det er tidkrevende å involvere hele 
pleiegruppen.  
 
Utfordringer i arbeidet videre:  
Legeressurser i enkelte avdelinger 
Benytte farmasøyt på en hensiktmessig måte. 
Involvere primærkontaktene i avdelingen 
Tidsklemme ifht gjennomføring av LMG og dokumentasjonen i etterkant. 
Oppfølging av pleieplan og kvalitetsutvikle den 
 
Vi fortsetter med implementeringsarbeidet:  
Inngått avtale med farmasøyt som omfatter ca. 20 timer tilgjengelig for LMG på to av 
sykehjemmene. I tillegg benytter det siste sykehjemmet farmasøyt ved hver LMG. Denne 
avtalen gjelder 2012. 
Farmasøyt har korte undervisningssesjoner i avdelingen om ulike temaer som avdelingen 
melder. 
Har fått innvilget midler slik at en sykepleier fra et team skal utbedre rutiner og kvaliteten på 
dokumentasjonen 
Dialog med ledelsen om å fortsatt ha LMG som et satningsområde i avdelingen. 
Det er gjennomført 4 internundervisninger for helsefagarbeidere/ og sykepleiere. 
Markert pasientsikkerhetskampanjen på sykehjemmene med poster,kaker og utdeling av 
effekter 
Planlegges en kveldundervisning for sykepleiere i høst 
Det fortsettes med de månedlige målingene. 
Samarbeid med farmasøyt skal systematiseres 
Det er gjennomført opplæring i Extranett til minimum en person fra hvert team 
Fortsette at teamene møtes hver 6 uke for erfaringsutveksling. 
Utgir jevnlig en skriftelig informasjon om prosjektets status, tiltak og resultater til ledere og 
medarbeidere.  
 
Det å delta i et læringsnettverk har tvunget oss til å arbeide systematisk. Kravet om 
innlevering av skriftlige rapporter og oppfølging av en fremdriftsplan, har ført til stor 
involvering fra alle i teamet. Det har vært tidkrevende og spennende arbeid! 
 
6. Selvevalueringstall: 5 
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Østfold- Glemmen sykehjem 
Deltakende enhet: Glemmen sykehjem, USH Østfold 

Tallfestet mål: 

 

Legemiddelgjennomgang på 33 pasienter. Derav 5 pasienter med 

½ års kontroll. 

Farmasøyt deltar på 14 LMG 

Indikasjon bak forskrivning – 100 %  

Fjerne/redusere uhensiktsmessige legemidler 

Kartlegge legemiddelinteraksjoner og følge opp disse  

Hensiktsmessig dokumentasjon om LMG i Gerica. 

Gruppeleder: 

 

Elisabeth Østensvik (FoU-leder)  

 

Måleansvarlig: Ruth Pettersen (ass.avd.sykepleier) 

 

Gruppemedlemmer: 

 

Ann Kristin Sunde Hansen (farmasøyt), Guro Steine Letting 

( sykehjemslege) 

Bodil Holje (ass. avd.sykepleier) og Noemi Tapiador (ass. 

avd.sykepleier)   

Fra september 2012: Virga Jurgugyte (sykehjemslege) og 

Marthe Jonassen (ass. avd. sykepleier) 

Veileder: Vibeke Bostrøm 

 
Beskrivelse av sykehjemmet 

Glemmen sykehjem består av 5 avdelinger: 3 langtidsavd., 1 korttidsavd. og 1 avd. med både 

kort- og langtidsplasser. Det er 75 sengeplasser totalt. Det er 2 legestillinger på henholdsvis 

60 % og 40 %. Pasienter med langtidsplass i somatiske avdelinger inngår i prosjektet, totalt 33 

pasienter/beboere.Vi har også utvidet prosjektet til å innebefatte langtidsavdeling for personer 

med demens, 28 pasienter/beboere. I tillegg til prosjektgruppen er det utpekt en ansvarlig på 

hver avdeling (ass.avd.sykepleier).  

 

Plan: 

Våre måleområder er faste legemidler med ATC-kode, faste legemidler med ATC-kode uten 

indikasjoner, faste legemidler uten ATC-kode, antall behovsprøvde legemidler, om pasienten 

har legemiddelrelatert pleieplan og antall pasienter som har hatt LMG siste halvår.  

 

Do: 

Det er utarbeidet informasjonskriv til pasienter, pårørende og ansatte. Det er utarbeidet 

prosedyre og sjekkliste som fylles ut i forkant av LMG. Legemiddelgjennomgang er blitt 

innført på alle langtids somatiske pasienter ved sykehjemmet. Det er gjennomført 5 ½ års 

kontroller, i tillegg er det gjennomført 14 LMG med farmasøyt og  14 LMG med 

lege/sykepleier. Ved en avdeling måtte det finnes en annen ansvarlig pga sykdom, dette 

medførte at vi kom i gang senere enn ønsket.  

 
Study: 

Å skape en økt bevissthet om dette temaet blant personalet har bidratt til at vi har oppnådd 

gode resultater. Her representert ved avdeling Regnbuen  
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Figur 1. Indikasjon bak forskrivning  

Andel legemidler med indikasjon har økt fra 10 % til 90 % 

 

 
 

Figur 2. Gjennomsnittlig antall faste legemidler med ATC-kode  

Antall faste legemidler med ATC-kode redusert fra 10 til 6 legemidler 
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Figur 3. Gjennomsnittlig antall behovslegemidler 

 Antall behovslegemidler med ATC-kode redusert fra 5 til 3 legemidler 

 

Andel pasienter med plan for oppfølging av legemidler er økt fra 0 til 90 % 

 

Act: 

I prosjektet videre vil det jobbes med å gjennomføre LMG på nye pasienter som kommer inn i 

avdelingene. Det vil jobbes med å opprettholde indikasjoner bak 100% av foreskrivningene. 

Det vil tas ½ års kontroller i oktober/november. 

 

Personalet vil jobbe med å følge opp observasjoner forordnet av lege. Det vil jobbes med å 

skape en økt bevisstehet hos personalet ifht legemidler.  

Det er gitt opplæring i LMG til en sykehjemslege og ass. avdelingssykepleier på en 

langtidsavdeling for personer med demens (23 pasienter) Her starter de opp med LMG i løpet 

av oktober. 

 

Det er utpekt ressurspersoner ved hver avdeling som har et ansvar for å drive avdelingens 

arbeid videre, med støtte i prosjektgruppa.  

 
Hva har gruppen lært så langt: 

Muligheter og barrierer i avdelingens forbedringsprosesser. 

Vi har sett at små forandringer hjelper. Når man ser effekten skaper dette vilje og lyst til å 

forsette endringarbeidet. Etter hvert som man har skapt seg gode rutiner er det lett å gjøre 

endringer. Vi har sett at vi har gode fagkunnskaper, i og med at det er få ting farmasøyt har 

kunnet ”sette fingeren på”. Vi har opplevd det som lærerikt å ha et tettere samarbeid med 

farmasøyt.  

Vi vil fortsette å etterstrebe å ha 100% indikasjoner, og at alle pasienter fortløpende får sine 

medisiner vurdert uten at man må vente til neste LMG for dette. Det vil prioriteres at nye 

pasienter får LMG ved første legevisitt etter ankomst (senest innen 4 uker). 
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Vi har nådd målet om  

Legemiddelgjennomgang på 33 pasienter på 3 ulike somatiske avdelinger. Derav 5 pasienter 

med ½ års kontroll er gjennomført. Fra oktober inkluderes en langtidsavdeling for personer 

med demens med 23 beboere. Sykehjemslegen og ass. avd.spl har fått opplæring i LMG. 

Farmasøyt har deltatt på 14 LMG 

Fjernet/redusert uhensiktsmessige legemidler 

Kartlagt legemiddelinteraksjoner og fulgt opp disse  

Opprettet et eget område om LMG i tiltaksplan i Gerica 

 

Indikasjon bak forskrivning - her hadde vi mål om 100 %. Målet er ikke nådd helt på alle 

avdelinger. Men vi fortsetter å etterstrebe 100 % indikasjoner bak bruk.  

 

Andre erfaringer  

De ansatte rapporterer om at de har bedre tid til å snakke med pasientene, da 

utdeling/administrering av legemidler tar kortere tid. (færre legemidler) 

Ansatte rapporterer om større forståelse av observasjon av virkninger og bivirkninger av 

legemidlene. (fordi indikasjon bak bruk av legemidlene er synliggjort) 

Legemiddelgjennomgang fører til mer systematisk innhenting og oppdatering av  

legeopplysninger og diagnoser.  

 

Det er utarbeidet prosedyre for legemiddelgjennomgang.  

 

Målsettingen er at legemiddelgjennomgang skal inngå som en naturlig del av innkomst og 

legeundersøkelser ved innkomst, halvårskontroll og årskontroll.   

 
Selvevalueringstall: 5  
 

 

                        

 


