
 

Pasientsikkerhetskampanjen og 
læringsnettverk 

 

4. april 2013 

Ved Vibeke Bostrøm,  

seniorrådgiver, pasientsikkerhetskampanjen 



Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 
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Agenda 
 

− Om I trygge hender 24/7 

 

− Innsatsområdet legemidler 

• Tiltakspakker og målinger 

• Samstemming 

• Riktig legemiddelbruk 

− Eksempler fra praksis 
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www.pasientsikkerhetskampanjen.no 

 

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/


Hva fant jeg på Molde sykehus i går? 
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Regjeringens overordnede mål for kvalitets 

- og pasientsikkerhetsarbeidet, (st.melding 10) 

− et mer brukerorientert helse- 

og omsorgstilbud 

 

− økt satsing på systematisk 

kvalitetsforbedring 

 

− bedre pasientsikkerhet og 

færre uønskede hendelser 
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Organisering av kampanjen 

− Styringsgruppe 

− Sekretariat 

− Fagråd 

− Ekspertgruppe per 

innsatsområde 

− Regionale kampanjeledere 

− Lokale kampanjeledere 

− Knutepunkt i Utviklingssentrene 

for sykehjem og hjemmetjeneste 
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Sammensetning styringsgruppe: 

− Ledes av Helsedirektøren 

− De regionale helseforetakene er 

representert ved adm.direktør 

− Den norske legeforening, Norsk 

sykepleierforbund, Fagforbundet 

− Kommunenes Sentralforbund 

− FHI, SLV, Fylkesmannen 

− Representanter for foretak, 

forskning 



Mål for kampanjen 

 

 

 Redusere pasientskader 

 

 Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

 

 Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenestene 
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Måling og estimering av pasientskade:  
 

- Ca. 16 % av sykehuspasienter blir påført en eller annen 

form for skade (samme som for 2010). 

 

- 9% av oppholdene medførte skade som ga forlenget 

sykehusopphold eller alvorligere konsekvenser (samme 

som  for 2010) 

 

- Potensialet når det gjelder skadereduksjon er spesielt stort 

når det gjelder infeksjoner og feilmedisinering. 
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Resultater fra GTT- 

2011 



Tallfesting av mål  

− Redusere pasientskader som kan forebygges med 

20 % innen utgangen av 2013, og med 50 % i løpet 

av fem år. 

− 25 % av kommunehelsetjenesten skal være aktivt 

involvert i kampanjen og ha implementert ett eller 

flere av tiltakene innen utgangen av 2013.  

 

− X % av Møre og Romsdals sykehjem/ 

hjemmetjenester vil være aktivt involvert i kampanjen 

innen 2013 
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…og målet vårt er å gi pasientene  

en best mulig behandling! 
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Pasienten Hans Andersen  



Hvordan arbeider kampanjen? 

− Tilbyr ulike pakker med konkrete tiltak som er enkle å 

     iverksette 

 

− Pakkene skal inneholde de 3 - 4 viktigste tiltakene for å 

unngå pasientskade på et innsatsområde 

 

− Tiltakene skal om mulig være kunnskapsbaserte og ha 

kjent effekt. 

 

− Effekter av tiltak skal registreres og måles (SPC og GTT) 
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4 av 11 innsatsområder 

Side 12 
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Implementering og spredning 

  

 

 

 

 

1  
Pilot 

20 
Team 

ALLE 

Sekretariatet har 

spredningsansvar 

Ledelsen har 

spredningsansvar 

Vedtak fra styringsgruppen om 

forventning om spredning til 

helseforetakene 

Kontrakt inngås med 

øverste leder om 

forpliktelser og 

spredning 
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Årshjul 2013 
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Læringsnettverk 



Modell for forbedring 

Mål 

Måling 

Utprøving  
av forbedringer 

Langley, Nolan, et.al. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing 
Organizational Performance. Jossey-Bass. Sa Francisco, CA. 1996. 



Forbedringsarbeid  

i lokale team gir bedre pasientsikkerhet 
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Tilsyn, rapporter og veiledere 
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Kunnskapsoppsummering viser... 
 

 

 

 



Største satsing på LMG i sykehjem i Norge 
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Innsatsområdet Legemidler 
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Samstemming 

- mange brikker skal på plass 
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Pasient 

Sykehus 

Fastlege 

Hjemme- 

tjeneste 

Sykehjem 
Apotek 



Pilot - samstemming av legemiddellisten  
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www.utviklingssenter.no 
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Knutepunktfunksjon 

http://www.utviklingssenter.no/


Fra 0 til 70 % - LMG i sykehjem – nasjonalt 

læringsnettverk. http://www.dagensmedisin.no/nyheter/--pasienter-har-

fatt-strukturert-sin-legemiddelgjennomgang/ 
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Pilot - riktig 

legemiddelbruk  
i sykehjem 



Holde orden på egne medisiner? 



30 

Holde orden på andres 

medisiner? 



Tiltakspakken sykehjem 

1. Tverrfaglige legemiddelgjennomganger ved innkomst, 
halvårs- og årskontroller, og etter sykehusopphold samt 
der det er behov for ekstra oppfølging 

 

2. Opprette registreringstype ”legemiddelgjennomgang” i 
pasientjournal 

 

3. Pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i 
henhold til oppfølging av forskrivning 

 

4. Tverrfaglige undervisnings- og case-møter i avdelingene 
 



Hvordan kan legemiddelgjennomganger 

iverksettes i praksis? 
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Samarbeid med pasient og pårørende 
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Brukermedvirkning ved legemiddelbruk 
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Identifisere 
pasient og 

avtale  

LMG  

Fylle ut 
sjekklisten 

Observasjoner 

Blodprøver 

Tverrfaglige 
møte 

Bruk av  
veileder/verktøy 

Identifisere LRP 
og justere 

behandlingen 

Dokumentere 
og evaluere 
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LMG – hjulet – en viktig del av 

tiltakspakken  



Målinger  for sykehjem  
− Andel langtidspasienter som har strukturert 

legemiddelgjennomgang halvårlig 

− Andel faste legemidler hvor det er indikasjon oppført bak 

legemiddelforskrivningen 

− Andel pasienter med tiltaksplan med oppfølging av 

legemiddelbehandling med fokus på observasjoner, 

vurderinger og dokumentasjon av virkning/bivirkninger 

− Gjennomsnittlig antall faste legemidler per pasient 

 

Frivillige målinger: 

− Gjennomsnittlig antall behovslegemidler per pasient 

− Gjennomsnittlig antall naturlegemidler per pasient 
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Extranet – kampanjens nettbaserte database 

 

    Benyttes av det enkelte team til å dokumentere 

lokale forbedringer underveis. 

 

 Verktøy for å følge forbedringsarbeidet i egen 

virksomhet  

 Dokumentere arbeidsprosess og forbedring vha en 

statistisk analysemodul 

 Viktig å kommunisere resultatene 
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Presenter og diskuter resultatene 

lokalt 



Foreløpige resultater fra læringsnettverk 

sykehjem  2012 
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(aggregerte tall for det nasjonale læringsnettverket) 

Prosentandel pasienter med 
plan for oppfølging av 
legemiddelbehandling (første 
målepunkt er en baseline-
måling) 



Planer opprettholdes... 

 



Til inspirasjon - 

- sykehjemslegens erfaringer 

”Jeg har aldri vært så stolt som nå 

som sykehjemslege ved Nygård 

sykehjem. I 30 år i sykehus 

opplevde jeg at vi gjorde 

samme feilene om og om igjen. 

Min erfaring er at vi med 

innføring av strukturerte 

legemiddelgjennomganger 

lærer av våre feil, vi 

samarbeider godt i team, og 

pasientene våre får det bedre” 

 

Sitat: Bjørn Schreiner, 10.09.2012 
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Hva skal til for å lykkes? 
Erfaringer fra LMG i sykehjem 

Riktig legemiddelbruk i sykehjem − forankring i ledelse som er målebevisst 
og engasjert 

− involvering og opplæring av alle 
medarbeidere 

− pasientsikkerhet prioritert og 
forbedringsarbeid satt i system 

− fortsette å måle og drøfte resultater av 
målinger lokalt 

− tilstrekkelig og stabile 
personellressurser 

− jevnlige møter mellom team 
medlemmene i sykehjemmene 

− samarbeid med farmasøyt satt i system 

 ta i bruk elektronisk meldingsutveksling 

 



Samstemming og riktig legemiddelbruk i 

hjemmetjenesten 
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Tiltakspakke hjemmetjenester 

− Samstem legemiddellisten mellom pasient, 

hjemmetjeneste og fastlege 

− Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang 

av hjemmeboende pasienter med vedtak om 

legemiddelhåndtering når dette anses nødvendig ut fra 

en medisinsk og sykepleiefaglig vurdering.  

− Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige 

observasjoner, vurderinger- og dokumentasjon i 

pasientjournal. 

− Etablere struktur i pasientjournal som sikrer 

dokumentasjon av samstemming og 

legemiddelgjennomgang med oppfølging. 
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Følg oss på nettsiden, nyhetsbrev, 

facebook og twitter 
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Hvilket løfte gir vi pasientene? 



 

Kom i gang med 

kampanjen!  

 



Lykke til med viktig 

forbedringsarbeid  

 og takk for meg!  


