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 Samledata fra Extranett 

 

 Sitater fra statusrapporter 

 

 Tallfestet mål 
 







121 legemiddelgjennomganger! 

 Andel av medikamentene som har 
indikasjon påført: 

◦Baseline 16% 

◦Nå: 48% 



Fra Vibeke Bostrøms presentasjon 4/4 2013 



 



 



 «I og med at vi foretar base-line målingen har vi 
grunnlaget for å se forbedringspotensialet» 

 

 «Vi har gått inn på en frivillig registrering av 
antall behovsmedisin da vi så at flere pasienter 
sto på mange medikament som sjelden eller aldri 
var i bruk» 

 

 «Dette viser at det lønner seg å sette dette i 
system, og at pas. får bedre oppfølging etter 
oppstart» (med henvisning til målinger som er 
gjort) 

 



 «Utarbeide enkle 
skjema som kan 
nyttast til målingar» 

 



 Gjennomsnittlig antall faste legemidler med 
ATC-kode 
◦ Hvor mange forskjellige typer medikamenter 

pasienten står på, ikke antall tabletter (Paracet x 4) 

 

◦ Ikke hvor mange av medikamentene som har lagt 
inn ATC nummer i medisinlisten  

«Vi har et datasystem der ATC nummeret kommer inn 
av seg selv, og vi trenger derfor ikke måle dette» 



 «LMG gjennomgong kan erstatte den 
årskontroll/ halvtårskontroll som vi har i dag. 
Vi ser at vi har gjort  mykje av dette tidlegare, 
men vi har ikkje sett det i system» 

 

 «Vi har heller ikke hatt noen fast rutine på 
gjennomgang av legemidlene eller noen plan 
for oppfølging og evaluering av legemidler»  

 

 



 «Først ein prøve gjennomgang av legemiddel 
til to pasientar. Dette fungerte fint, derfor blei 
det utarbeidd ei prosedyre for 
legemiddelgjennomgang» 



 «Målingene viser at medisinlistene ikke er 
tilstrekkelig oppdatert med tanke på 
indikasjoner. Noen legemiddel hadde dette, 
men ikke alle»  
 

 Underveis har vi blitt mer bevisst i forhold til 
viktigheten med indikasjon 
 

 «Spesiellt innføring av indikasjon på kvart 
legemiddel har gitt personalet meir tryggleik i 
omgong med legemiddel og ved spørsmål frå 
pas og pårørande» 
 





 «Viktig å påføre indikasjon, for å øke 
kompetansen til ansatte som håndterer 
legemidler i sykehjem. Riktig informasjon om 
hvorfor legemidlet brukes, er med på å sikre 
riktig observasjon av hver enkelt pasient» 

 



 Ansatte er engasjert og ser frem til å se 
resultatene av forbedringsprosessen.  
 

 Det er viktig men utfordrende å få med andre 
sykepleiere i denne prosessen  
 

 Vi meiner vi hadde gode rutinar frå før vi vart 
med i prosjektet, men har behov for å 
skriftleg gjere ein del av desse for å sikre 
sams forståing og praksis, samt kvalitetssikre 
rutinane opp mot lovverk. 
 
 



 Fått oss ein vekkar på kor viktig det er å 
evaluere medisinering til pasientane 

 Barrierer er at det er så travelt i avdelingane 
at det må settast av systematisk tid for å få 
gjort arbeide 

 Vi har vel sett av vi har en tilsynslege som er 
bevisst på medisinering. Hun har vært her 
lenge 

 Bedre prosedyre på evaluering av 
nyoppstartet legemiddel 

 





 Hva skal vi gjøre? 

 

 Hvor mange/hvor stor andel? 

 

 Når skal målet være nådd? 



  . 



 Jobb i egne team med 

 
◦ Tallfestede mål 

 

◦ Videre fremdriftsplan 

 

 Leveres til veiledere, eller på mail innen 
20. juli 


