
Her er en samling tips jeg har fått fra Hege Berntzen, som er fagkonsulent ved Lørenskog sykehjem, 

Utviklingssenter for sykehjem i Akershus. I tillegg til tips/erfaringer med rutiner for 

legemiddelgjennomgang, får dere her eksempler på hvordan de dokumenterer i sitt 

dukumentasjonssystem – som er Profil. Hege Berntzen ønsker å lage et nettverk for kommuner som 

bruker Profil – og om noen av dere har interesse for dette må dere gjerne ta kontakt med henne:  

Mailadresse: hbz@lorenskog.kommune.no 

Tlf: Tlf. 67 91 59 77/922 48 232 

 

Lørenskog sykehjem bruker en egen rutine/sjekkliste for å få med alle elementer i en 

legemiddelgjennomgang, denne ligger på bloggen og heter “LMG praktisk gjennomføring 

(Lørenskog)”. Under finner dere utfyllende erfaringer og tips fra Lørenskog: 

 

Her er rutinen vår litt mer utfyllende: 

 Lege skal benytte PC under legemiddelgjennomgangene (aller helt også 

sykepleier/helsefagarbeider; eventuelt ha kopi av hovedkort og medisinark) 

 Diagnoser, indikasjoner på legemidlene og andre mangler suppleres underveis i LMG (se 

ellers rutine) 

 I slutten av LMG skriver legen et resyme fra gjennomgangen i legens tiltaksområde 

“Innkomst, årskontroll, LMG”; tiltak, observasjoner, evalueringer, og noterer nederst 

hvor tiltaksplanen skal skrives (for eksempel reduksjon av diural skrives på “Sirkulasjon”, 

oppstart med innsovningstabletter på “Søvn og hvile” – hvor det er naturlig for 

personalet å skrive observasjonene) 

 Sykepleier/helsearbeider skriver tiltaksplan samme dag med tiltak, observasjoner og 

evalueringer under tiltaksområdet som er bestemt, og informerer personalet muntlig om 

dette, og gjør avtalte endringer 

 Tiltaksplanen leses på linje med pasientens andre planer i forkant av hver vakt 

 Neste LMG startes med gjennomgang av forrige LMG og gjennomgang av observasjonene 

 

 

Her er skjermdump om LMG på en fiktiv pasient sitt legenotat under innkomst/årskontroll/LMG, og 

pleiepersonalets tiltaksplaner under sirkulasjon og ernæring (ble litt for lang til å få med alt i 

visningsruta, så her finner du utskriftsversjonen). Da vil observasjonene komme under hver sine 

tiltaksområder, og det blir lettere å finne igjen informasjonen når dette gjennomgås på neste LMG (i 

prosedyren vår skal vi alltid starte LMG ved å høre hvordan det gikk med forrige pasient som hadde 

LMG). 
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