
                                                    
 

INVITASJON TIL LÆRINGSNETTVERK: 
 

 
                      
Fylkesmannen i Møre og Romsdal og utviklingssenter for hjemmetjenesten har den glede å invitere 

alle kommuner i fylket til å delta i læringsnettverk «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten». 

Utviklingssenteret i hjemmetjenesten Møre og Romsdal ved Midtre distrikt i Ålesund kommune har 

i 2013 deltatt i læringsnettverk arrangert av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge 

hender», og vil nå spre kunnskapen til kommuner i Møre og Romsdal. Tiltakspakken i prosjektet 

finnes på www.pasientsikkerhetskampanjen.no under innsatsområdet «Riktig legemiddelbruk i 

hjemmetjenesten». 
 

Læringsnettverket er basert på «Veileder om legemiddelgjennomganger» utgitt av Helsedirektoratet 

06/2012. Veilederen er tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no, og er grunnlag for systemrevisjon 

og tilsyn. 
 

Alle deltagende kommuner vil i utgangspunktet få plass til minst et team i læringsnettverket. For 

større kommuner åpner vi for flere team. Teamene skal arbeide med innføring av samstemming av 

legemiddellister, legemiddelgjennomganger, indikasjoner for gitt medisin og dokumentasjon av 

legemiddelbruk på sin arbeidsplass, og registrere målinger av resultat og måloppnåelse. Det er 

anbefalt at deltagerne i teamet tilhører samme arbeidsplass/distrikt og har ca fire personer, og at 

teamene er tverrfaglige der leder/mellomleder, sykepleier, farmasøyt og/eller lege er med. 

 
Et av teammedlemmene må være ansvarlig for målinger og vil få opplæring i bruk av Extranett, et 

enkelt program for registrering av målinger. E-postadressen til målansvarlig må være med i 

påmeldingen, slik at vi kan opprette ny bruker i Extranett og sende en brukerveileder. 

 

Forventet tidsbruk læringsnettverk: 

 Tre heldagssamlinger i løpet av første halvår 2014 

- 16. Januar i Molde 

- 13. Mars i Kristiansund 

- 11. Juni i Ålesund 

 Tid til implementering i egen avdeling og spredning i egen kommune, må den enkelte 

kommune planlegge selv, ved at teamet setter sine egne mål. 

 

Samlingene vil gi kunnskap og undervisning om kampanjen, innsatsområder og tiltakspakker for 

gjennomføring. Der vil bli profesjonelle foredragsholdere innen aktuelle tema, og det vil bli satt av 

tid til presentasjoner, gruppearbeid og nettverkbygging. Teamene må være interessert i å spre 

kunnskapen videre i egen kommune. 

 

Pris: Deltagelse i læringsnettverket er gratis, men dagpakke og evt. overnatting må den enkelte 

kommune betale. 
 

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/
http://www.helsedirektoratet.no/


Påmeldingsfrist: Innen onsdag 18.desember 2013 

Påmelding: E-post: linda.bondevik@alesund.kommune.no 
 

For å sikre forankring hos ledelsen i kommunen, ber vi om at vedlagte avtale blir underskrevet av 

rådmann og virksomhetsleder. Avtalen skal sendes sammen med påmelding som e-post eller til 

adresse: 

Hjemmetjenesten Ålesund kommune, Midtre distrikt 

v/Linda Bondevik, Prosjektleder 

Vågavn. 27 

6008 Ålesund 

mailto:linda.bondevik@alesund.kommune.no

