
Linda Kornstad Nygård  

Forsknings- og utviklingsmedarbeider 





 Legemiddelgjennomgang 

 Opprette registreringstype 
legemiddelgjennomgang i pasientjournal 

 Pleieplan for oppfølging av 
legemiddelforskrivning 

 Tverrfaglige undervisnings /casemøter i 
avdelingen 



Kilde: Kunnskapssenteret 



 

 Innføre LMG i avdelingen 

 

 Alle pasienter skal ha LMG hvert halvår 

 

 Vi skal gjøre 5 LMG innen 1. juni 
 

 



 
Innkalle til første planmøte Ola         5/4 

Gjennomført første               20/4 
legemiddelgjennomgang 

Målinger                  Kari         15/4   15/5   15/6  15/7  15/8  15/9  15/10 

Ola Nordmann    Rockheim sjukeheim,  
avdeling Elvis 

1 

50% av langtidsbeboerne har  
halvårlige LMG 

1/10 



Selvevalueringstall 1: Teamet har ikke kommet i gang 
Planer og ideer, men ingen aktivitet. 
 
 
Selvevalueringstall 2: Aktivitet uten forbedring 
Møter, kartlegging, utarbeidelse av skjemaer, gjennomgang av historiske data, diverse 
målinger etc., men ingen endret  atferd eller praksis. 

 
 
Selvevalueringstall 3: Enkelte forbedringer har kommet frem 
Endret atferd eller praksis i forhold til tidligere. 
 
 
Selvevalueringstall 4: Påtagelige forbedringer er målt. 
Endringene har ført til målbare forbedringer sammenliknet med tidligere praksis. 
 
 
Selvevalueringstall 5: Påtagelige forbedringer er målt, og  
forbedringene har fått gjennomslag i systemet  
Endringene er standardisert i systemet, og forventes å bestå også etter at prosjektet er 
avsluttet. 





 Mal i kompendium – fyll inn! 

 

 Metode for  

  kvalitetsforbedring 

 



 

 Hva ønsker vi å oppnå på vår avdeling 

 
◦ ___ % av våre pasienter skal ha hatt en 

legemiddelgjennomgang innen oktober 2013 

◦ Vi vil innføre faste møtepunkt for å diskutere 
medikamentbruk innen _____ 

◦ Indikasjon bak ___% av alle medikamenter 

 



 Hvilke tiltak ble satt i verk for å nå målene vi 
har satt 

 

 Når, hvor, hvem, hvor mange? 

 

 Hvordan gikk det? 



 

 Målinger – oppnår vi målet vårt? 

 

 Baseline – vi må vite hva vi har! 

 

 Lag rutiner for måling 
◦ Fast dato 

◦ Skjema for enkel utfylling 

 



 Andel pasienter som har LMG hvert halvår 

 Andel legemidler med indikasjon oppført bak 
forskrivning 

 Andel pasienter med sykepleieplan for 
oppfølging 

 Gjennomsnittlig antall faste legemidler med 
ATC-kode 

 
 



 Skal tiltakene videreføres? Endres? Forkastes? 

 

 Andre tiltak? 





 

 Posterpris siste samling 

 

 Posteren skal også være et nyttig verktøy for 
å belyse kampanjen og utviklingsarbeidet på 
sykehjemmet 

 

 Mal /veiledning til poster finnes i 
kompendiumet 



 

 

 



 

 

 



 Fyll inn fremdriftsplan – leveres på 
slutten av dagen.  

 Diskuter teamet – hvem er den som 
kaller inn til møter og er 
prosessansvarlig? Er det flere som skal 
involveres? 

 Hva må til for å innføre tiltakene i 
deres avdeling/institusjon 

 



www.ogbedreskalvibli.com/riktig-
legemiddelbruk-i-sykehjem  

 
Twitter:   

@RokildeUSH   
@itryggehender 

  #pasientsikkerhetskampanjen 
 

Kontaktperson: Linda Nygård  
Linda.Nygard@kristiansund.kommune.no 


