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Julehilsen 2011 og informasjon om nye tjenester til sykehjem i 2012! 
 

På oppdrag fra norske helsemyndigheter har NOKLUS i flere år jobbet for å forbedre 

kvaliteten på laboratoriearbeid som utføres på sykehjem. 833 av ca. 900 norske sykehjem 

deltar i NOKLUS, og over 10 000 sykehjemsansatte har siden 2007 deltatt på NOKLUS sine 

laboratoriekurs. Legetjenesten på sykehjem er styrket ved at sykehjem i større grad har fått 

prosedyrer og gode rutiner for laboratoriearbeidet. Prøvetaking og analysering kvalitetssikres 

bedre, slik at prøver med dårlig kvalitet reduseres. Først og fremst trygger dette beboerne på 

sykehjemmene, ved at risikoen for feilbehandling og unødvendige henvisninger til 

spesialisthelsetjenesten blir redusert. I tillegg gir dette trygghet, kunnskapsutvikling og 

mestringsfølelse for personalet som blir pålagt å utføre disse oppgavene.  

For å kunne ta riktige medisinske beslutninger, må sykehjemsleger kunne stole på 

laboratoriesvarene. Nødvendig kunnskap til å kunne ta, oppbevare og analysere pasientprøver 

rett, blir enda viktigere når sykere pasienter, som følge av samhandlingsreformen, tidligere 

skal tilbakeføres til kommunene. Sykehjemsleger og sykehjemsledelsen må sikre at 

nødvendig laboratorieutstyr og kompetanse til å bruke det, finnes i deres sykehjem. 
 

NOKLUS vil i 2012 fortsette med grunnopplæring i laboratoriearbeid til sykehjemsansatte. 

Prosedyrepermene ønsker vi å tilpasse sykehjemmene i enda større grad. Vi vil spesielt 

fokusere på å utvikle prosedyrer for hva man skal gjøre ved et avvikende og/eller uventet 

prøvesvar, og prosedyrer for når lege skal kontaktes. Samtidig vil vi fokusere på 

videreopplæring i hvordan analyser kvalitetssikres, og hvordan laboratorieutstyr 

vedlikeholdes.  

For å effektivisere grunnopplæringen og styrke videreopplæringen, arbeider NOKLUS med 

et e-læringskurs i prøvetaking, prøvebehandling og analysering. E-læringskurset er tilpasset 

sykehjem og vil bli tilbudt de sykehjemmene som deltar i NOKLUS. 

Vi har også planer om å utarbeide egne program tilrettelagt for sykehjemsleger. Dette kan 

være kasuistikker som sendes sykehjemsleger, der problemstillingene er knyttet opp til 

sykehjemsmedisin. NOKLUS vil da utarbeide svarrapport med faglige tilbakemeldinger, der 

sykehjemsleger kan se egne svar sammenlignet med kollegaenes svar. 
 

Det er gledelig at stadig flere sykehjemsansatte tar kontakt med lokal NOKLUS 

laboratoriekonsulent når de trenger råd om laboratorieanalyser, hjelp til feilsøking eller andre 

råd vedrørende laboratoriearbeidet. Fortsett med å ta kontakt med oss!  
 

NOKLUS vil med dette takke for godt samarbeidet i 2011.  
Vi gleder oss til et kunnskapsrikt og utviklende samarbeid i 2012.  

Vi ønsker alle NOKLUS-kontakter i kommunene, hos fylkesmannen, og ansatte og beboere 
i ”NOKLUS-sykehjem” en fredelig og god julehøytid, samt et godt og kvalitetsrikt nytt år! 

 
Med vennlig hilsen 

fra alle oss i NOKLUS   



 

For mer informasjon om NOKLUS, se:  
 

www.noklus.no 
 

For omtale av sykehjemsprosjektet, se: 
 

http://www.noklus.no/OmtaleiMedia/tabid/156/Default.aspx 
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