Andre samling i læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i
boliger for personer med utviklingshemming.
Hvordan dokumentere legemiddelrelatert oppfølgingsplan i EPJ av
rådgiver Monika M Hillesland

Utgangspunkt: Dette har dere gjort før



Målsetting:
Økt forståelse for noen
likheter/ulikheter
sammenhenger og nødvendig informasjon

Hva som skal ivaretas:
Registrering av legemiddel, legemiddelform, dose, tidspunkt for
administrering og oppstart/avslutning av forordningen.
Registreringen skal være utformet slik at den som effektuerer forordningen,
kan gi legemiddelet, slik det er ment.
Sikre at riktig person får riktig legemiddel og legemiddel form i riktig styrke
og riktig dose og på riktig måte og til riktig tid.

I Gerica: Hjelp – manualer- Medisiner

LMG rapportering til IPLOS
Obligatorisk for pasienter med langtidsopphold. Skal ikke registreres
på IPLOS-fanen eller i legemodul.

Tiltak i tiltaksplan: Legemiddelgjennomgang

FAST MEDISINERING
To-veis måte:
• Ordinasjon i to steg

Tar med
• Bruksområde, revurdering og
seponering og administrasjonsmåte
(per os, supp)
Anbefaling:
Indikasjon og merknadsfelt:
• Tekst vises i e-link og rapporter.
Er viktig dokumentasjon knyttet
til helsehjelpen som gis.
Indikasjonsfeltet:
• Tekst vises i legemodul
Merknadsfeltet vises i «frem-bilde».
Kan legge til tekst i dette feltet
Nice to know 
Bruk av knappen «hver dag» gjør at
medisinbilde blir noe ulikt, men
rapporten blir lik. (Lindvik)
Kur-> må legge inn seponeringsdato
• Kun ved to-veis metode

FAST MEDSISINERING
Veiviser-> hurtigmåten

Fordel-> raskere ordineringer.
Tar ikke med:
•
Revurdering, seponering, resept,
bruksområde, Dette må legges inn etterpå
hvis aktuelt eller ved behov
•
Administrasjonsmåte tas ikke med-. Hvis
detter viktig- bruk to-veis metode ganger kan
dette være viktig eks per os, supp.
Likt som ved to-veis metode
•
Indikasjon og merknadsfelt:
• Tekst vises i e-link og rapporter. Er
viktig dokumentasjon knyttet til
helsehjelpen som gis.
•
Indikasjonsfeltet:
• Tekst vises i legemodul!
•
Merknadsfeltet vises i «frem-bilde», kan
også legge til tekst
•
«Hver dag» knappen-> gir alltid teksten hver
dag

FAST MEDISINERING
Listemedisin Eks Marevan
• Toveis-metode og hurtig veiviser.
• Huker da av for aktuelle dager medisinen skal gis
NB:
• Når du legger inn flere doseringer vises ikke dosering i rapportbilde ->
må legge til tekst i merknadsfeltet.
• Når det er uregelmessighet i dosering må en passe på å få med rett dato
for doseringen.
• Det vises på doseringsfanen med rødt når det er to/flere poster

EVENTUELT MEDISINERING
To-veis metode:
• Når det er viktig å bruke
maks døgndose og maks
enkelt-doseVeiviser
• Gir ikke mulighet til å føre
inn maks døgndose og maks
enkeltdose.

• Bruk merknadsfeltet. Det
vises i «frembilde» samt i elink
• Samsvar mellom hva som
beskrives i merknadsfelt og
hva som blir dosert via maks
døgndose og enkeltdose.
• Må ha dosering for at eventuelt
medisin blir aktiv
• Bruk veiviser når dere ikke
bruker doseringsinfo fanen

• EVENTUELT MEDISIN
• Eksempel nedenfor-> Ikke godt nok
• Hvor mye kan gis i løpet av ett døgn?

Kort til slutt
• Rett innlegging av medisiner er en
forutsetning for forsvarlig helsehjelp /
sikker medisinadministrering
• Utgangspunkt for LMG
• Medisinoversikt skal være oppdatert i
Gerica

