Rett legemiddelbruk
i sykehjem og hjemmetjenesten
Helse Fonna 2014

Spredning av tiltakspakken fra det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet
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Forord
Bjørgene utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Helse Fonna (USHT) deltok i 2012-2013 i
det nasjonale læringsnettverket for «Rett legemiddelbruk i sykehjem» og «Samstemming og rett
legemiddelbruk i hjemmetjenesten» i regi av Den Nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen.
Utviklingssenteret fikk etter endt nasjonalt læringsnettverk i oppdrag å spre tiltakspakkene fra det
nasjonale læringsnettverket videre i eget fylke. Denne rapporten beskriver hvordan dette ble
gjennomført, sluttrapport fra kommunene som deltok og erfaringer ved å drive eget læringsnettverk.

Haugesund 24.10.2014
Astrid Håland og Anne Kristine Ådland
Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter
www.bjorgeneush.no
Diktervegen 29
5538 Haugesund
Tlf: 52744663
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1.0

Innledning

Helse- og omsorgsministeren lanserte i 2011 den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge
hender», og fra 2014 er kampanjen et femårig nasjonalt program. «I trygge hender» gjennomføres i
spesialist- og primærhelsetjenesten. Hovedmålene er å redusere pasientskader, bygge varige
strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. For mer
informasjon om pasientsikkerhetsprogrammet se www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

2.0

Læringsnettverk - en metode for å spre forbedringsarbeid i
helsetjenesten

Aktivitet: Involvering, forbedring, måling, deling, diskusjon,
læring, spredning og ledelsesforankring

Team fra ulike
kommuner

Videre drift

Prosessveiledning: Dedikerte veiledere, rådgivning, kontinuerlig
kontakt, e-post, deling av verktøy

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å lykkes med forbedringsprosjekter i
medisinsk praksis. Konseptet er opprinnelig utviklet av Institute for Healthcare Improvement (IHI) i
Boston, og har i USA og flere andre land, bl.a. Norge, vært anvendt på en rekke medisinske områder.
Læringsnettverk baserer seg på enkle prinsipper. Det involverer elementer som vekker
arbeidsinnsats, entusiasme og effektivitet for å løse et problem. Elementene er for eksempel direkte
eierskap til problemet, påvirkningsmulighet, fellesskap, konkurranseånd, resultatmåling, ytre press,
sekundering, veiledning og støtte. Læringsnettverket bygger disse faktorene inn i en strukturert,
fastlagt ramme, hvor hver aktivitet kommer på rett plass og til rett tid. Dette innebærer fastlagte
arbeidsformer, tidsfrister, innsending av rapporter, og ikke minst deltakelse på de tre
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læringsnettverksamlingene. De ytre rammene er lagt for å fremme effektivitet og resultater, og må
følges for at metoden skal fungere (Hentet fra www.pasientsikkerhetsprogrammet.no)

2.1

Læringsnettverk i Helse Fonna

I 2012-2013 deltok to sykehjemsavdelinger og en hjemmetjenestesone i Haugesund kommune i
Pasientsikkerhetskampanjens nasjonale læringsnettverk «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» og
«Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten». Bjørgene USHT inviterte i 2014 alle
sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna til læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem
og hjemmetjenesten. Utviklingssenteret utarbeidet et kompendie for læringsnettverket i Helse
Fonna med utgangspunkt i det nasjonale læringsnettverket i Pasientsikkerhetskampanjen.

Læringsnettverket i Helse Fonna har bestått av totalt tre samlinger spredt over 6 måneder fra marsseptember 2014. Ved oppstart var det 9 kommuner som meldte seg på. En kommune trakk seg. Alle
samlinger har foregått på Bjørgene USHT. Deltakende team fra 8 kommuner har planlagt
endringsarbeid for sin virksomhet på samlingene, og jobbet med å iverksette dem mellom
samlingene.

2.2

Tidsplan for læringsnettverk i Helse Fonna 2014

Samstemming og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste

1.samling
19.mars

2.samling

3.samling
23.september

2.juni

•Forbedringsprosjekt
•Måldefinering
•Problemdefinering
•Framdriftsplan
•Selvevaluering

•Presentasjoner
•Postere
•Problemdefinering
•Framdriftsplan

9. September
Telefonveiledning
Avtales i forkant
med hvert team

25. April
Statusrapport
med selvevaluering
30. april
Telefonveiledning
Avtales i forkant
med hvert team

•Postere
•Presentasjoner

16. September
Sluttrapport
med selvevaluering
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Første samling hadde fokus på:


erfaringer fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen



innføring i innsatsområdet og målinger/måleverktøy



legemiddelbehandling til eldre

Erfaringer fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, innføring i innsatsområdet, tiltakspakkene
og målinger/måleverktøy ble introdusert av Maren Schreiner og Roar Sørensen fra Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret).

Overlege Annika Ekstam Kragh hadde foredrag om legemiddelbehandling til eldre, og Cathrine Hauge
Tangen, farmasøyt v/Apotek 1 Markedet i Haugesund hadde et innlegg om hva farmasøyt kan bidra
med i legemiddelgjennomgang. Erfaringer fra pilotprosjekt ved Bjørgene og Udland sykehjem og
Haraldsvang hjemmetjeneste i Haugesund kommune ble presentert av Astrid Håland og Anne
Kristine Ådland, Bjørgene USHT. Teamene ble deretter delt i to grupper der måleansvarlige fra hvert
team fikk opplæring av Roar Sørensen i målinger og bruk av extranet, mens den andre gruppen
jobbet med framdriftsplan.

Samling nummer to besto av erfaringsutveksling og gruppearbeid, samt foredrag om forsvarlighet,
pasientsikkerhet og kvalitet i kommunehelsetjenesten ved Kristin Bie, Bjørgene USHT. Astrid Håland,
Liisa Berg og Torill Steinagard fra Bjørgene omsorgssenter presenterte en studie om endringsarbeid
knyttet til legemiddelgjennomgang i sykehjemsavdeling.

Samling nummer tre ble brukt til å feire resultat, dele erfaringer fra kommunene, samt kåring av
beste poster. Anne Barkved Andersen fra Fylkesmannen i Rogaland ønsket velkommen og inspirerte
med tanker rundt omsorg og kvalitet. Hun snakket om kommunenes ansvar i
pasientsikkerhetskampanjen, hvilke forventninger fylkesmannen har til kommunene i forhold til
pasientsikkerhetsarbeid, og fylkesmannens forpliktelse til å drive oppfølging ved tilsyn. Tone B.
Steinsvåg, helsesjef/enhetsleder hjemmebaserte tjenester Haugesund kommune hadde foredrag om
samhandling om rett legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Teamene og
virksomhetslederne/avdelingslederne utarbeidet fremdriftsplan på hvordan opprettholde
forbedringene, og hvordan forankre og sikre videre spredning til hele
sykehjemmet/hjemmetjenesten og videre i kommunen.

6

En Jury bestående av Anne Barkved Andersen, Fylkesmannen i Rogaland, Jostein Helgeland,
kommuneoverlege i Haugesund og Kristin D. Vika, enhetsleder ved Bjørgene omsorgssenter scoret
beste poster. Anne Barkved Andersen delte ut posterpris (en Ipad air) til beste team som ble Bømlo
kommune.

3.0

Veiledning/oppfølging mellom samlinger

Teamene sto fritt til å kontakte veilederne ved Bjørgene utviklingssenter mellom samlingene, både
på telefon og e-mail. I tillegg fikk teamene tilbakemelding på fremdriftsplaner, undervegsrapport og
sluttrapport i telefonveiledningene. Det ble også lagt ut informasjon på Utviklingssenterets
hjemmeside www.bjorgeneush.no

4.0

Sluttrapport fra teamene

8 kommuner i Helse Fonna har deltatt i læringsnettverket:


Karmøy: ett team fra sykehjem og ett team fra hjemmetjenesten



Tysvær: ett team fra sykehjem



Bømlo: ett team fra sykehjem



Etne: ett team fra sykehjem og hjemmetjenesten



Sauda: ett team fra sykehjem og hjemmetjenesten



Suldal: ett team fra sykehjem og ett team fra hjemmetjenesten



Tysnes: ett team fra sykehjem og ett team fra hjemmetjenesten



Fitjar: ett team fra sykehjem
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4.1 Karmøy kommune
4.1.1 Hjemmetjenesten Nordheim

Deltakende enhet: Norheim hjemmetjeneste
Gruppeleder: Henriette Fagerland
Måleansvarlig: Karina Moen
Gruppemedlemmer: Natchanok Tochaeng og Stine Vikingstad Rugveit

Bakgrunn og hensikt:
Kvalitetssikring. Samstemte medisinlister mellom pasient, hjemmetjenesten og fastlegen
At brukeren ikke skal gå på unødvendige medisiner eller at de står på medisiner med interaksjoner.

Metode og tiltak:
Gjennomført samstemming av legemiddellister på 3 brukere
Gjennomført målinger og utfylling av symptomkartleggingsskjema før legemiddelgjennomgang på 3
brukere sammen med lege.

Resultat:
Alle medisinlistene var samstemte
Ble redusert medisiner på to av brukerne ved legemiddelgjennomgang, men medisinenen ble startet
opp igjen etter en stund.
Bedre kontakt og samarbeid med legene
Mer obs på at brukerne får rett medikament og mer obs på virkning/ bivirkning og interaksjoner
Har lært litt mer om interaksjoner og virkning/bivirkning av de ulike medisinene som brukerne står
på.
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Blitt bedre kjent med pasientene
Tidkrevende å få gjennomført legemiddegjennomg - vanskelig å få time hos legene
Ikke fått gjennomført målinger i extranet

Veien videre:
Fortsette arbeidet med samstemming av legemiddellister
Fokus på observasjon av virkning/bivirkning av legemiddelbrukl samt interaksjoner.
Få bedre samarbeid mellom sykehjem og fastlege og at endringene som blir gjort sendes fastlege og
begrunnes.(En form for epikrise).
At legene sjekker interaksjoner når de setter brukerne på medisiner
Har ordinasjonskortene i profil og at vi holder disse oppdatert

4.1.2 Kopervik bu- og behandlingshjem

Team:
Linda Tangen, Julie Langeland, Ludivig Andreassen, Stine Bjelland, Jarle Halvorsen, Tove Kristin Sjøen

Bakgrunn:
Flere eldre på sykehjemmet har stått på samme medisin over lengre tid. Ble kontaktet av geriater A.
Kragh og ble spurt om å være med på prosjektet.

Prosessen:
Samling av alle ansatte der A. Kragh informerte om prosjektet. Hun informerte om alternativer til
medisiner, eks. sovemedisiner. Vi prøver ut effekt av «smoothies» på kveldstid som et alternativ når
pasienter har vanskelig for å sove. Vi har ikke satt dette i system, men har lagt det inn i tiltaksplan
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som et alternativ. Gjennomgang av 8 brukere på legevisitt. Symptomkartlegging etter mal fra A.
Kragh.

Mål med deltakelsen:
Redusere unødig legemiddelbruk. Brukerene skal få det bedre, redusere bivirkninger. Gjennomgang
av legemidler hos totalt 8 brukere til nå.

Foreløpig resultater:
Redusert antall legemidler totalt på disse 8. Prosessen er godt i gang, men har stått litt på vent den
siste måneden på grunn av ferier.

Veien videre:
Jobber videre med nye brukere.

Mål:
Gjennomgang av alle brukere to ganger år.

Refleksjon:
Masse vektøy å bruke i felleskatalogen ift. interaksjoner.
Det finnes ofte alternativer til medisiner, eks. smoothie, varm suppe på kveld, kveldsmåltid. Stort
fokus på observasjoner. Hva ser vi etter og hvorfor. Personalmøter med faglig fokus, ett av temaene
som blir tatt opp er obdervasjoner. Øke engasjement blant personalet, mer løsningsorientert.
Alternativer til medisiner. Lærerikt prosjekt, skulle ønske å bruke mer tid på prosjektet. Prosjektet
kommer brukerne til gode. Tilsynslegen er svært positiv til prosjektet og vil jobbe videre med
legemiddelgjennomgang.
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4.2

Tysvær kommune

Oppstart
Tysvær sine 5 representanter kommer fra to distrikt. En tilsynslege, 2 fagansvarlige, en SPL
koordinator og en sykepleier. Gruppen var ikke forberedt på hva prosjektet innebar.
Ikke klar over tidsperspektiv og arbeidsmengde. Deltakerne i forbedringsteamet hadde allerede
mange oppgaver. For lite tid for tilsynslegen. Strevde med å finne motivasjon til å kjøre

prosjektet når det var så mye annet å ta tak i. Måtte først å fremst prioritere direkte
pasientarbeid.
Begynnelsen
Det krevde en del tid for å sette seg inn i alle ledd i prosessen. Måtte dele det opp i biter så det skulle
bli håndterbart.
Satte opp møtedager for gruppen. Flere heldagssamlinger for å sette opp framdriftsplan og etablere
nye rutiner.
Satte fokus på det som var mest konkret og håndterbart.
Avgrensning til sykehjem.
Begynne med påføring av indikasjoner
Oppretting av nye områder i fagprogrammet (legemiddel: strukturert LMG 24timers observasjon ved
endring og virkning/bivirkning)
Samarbeid med lokal farmasøyt, per post og pr telefon (tilsynslegen ønsket farmasøyt tilstede ved
LMG. Kanskje samle opp halvårskontroller. Ønsket også samarbeid med geriater)
Strukturet LMG med tilsynslege og fagansvarlig.

Informasjon
Informerte på personalmøte.
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For mye informasjon til å ta inn på en gang. Informerte de involverte etter hvert som prosessen skred
fram.

Utfordringer
Vansker med å komme inn på extranet
Tilsynslegene var litt ukomfortable med at det ble stilt spørsmål ved ordinasjonene som var satt,
samt at de måtte forsvare medisindoseringer/kombinasjoner som ble ansett som ugunstig.
Krever gode rutiner og planlegging i god tid ved LMG.
Tidkrevende med tverrfaglig LMG. Både forberedelser og etterarbeid.
Erfart at seponeringer førte til uhensiktsmessige effekter og medikamentene måtte reinnsettes.
Pasientene kunne bli mistenksomme når de ble spurt om medisinene sine. De kunne oppleve at noe
var galt eller at de ble fratatt medisiner som de mente de trengte.

Positivt
Større bevissthet rundt legemiddelhåndteringen.
Sykepleierne opplever at strukturert LMG bidrar til kompetanseheving inne legemiddelhåndtering.
Positive til spørreskjema. De kan fange opp problemstillinger som de kanskje kunne ha oversett uten.
Intervjuguiden og blodprøvescreening beskrives som gode arbeidsredskaper.
Farmasøyt er veldig positiv og synes det er veldig spennende med slikt arbeid.

Anbefalinger
Viktig med informasjon. Må gis i passelige doser og over tid for å kunne tas inn.
Noen brenner for prosjektet og «eier» det.
Må sette av ekstra tid nåe en skal innføre nye rutiner.
Krever oppfølging over tid for å få tid varige strukturer.
Viktig at ledere støtter opp om prosjektet.
Viktig å tilpasse prosessen til den enkelte tjenesten/kommunen.
Dele opp oppgavene slik at de blir håndterbare.
De involverte må se meningen med arbeidet.
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4.3

Bømlo kommune

Deltakende enhet: Horda- Bømlo. Teiglandshagen bufellesskap og Bømlo sykeheim post II
Gruppeleder: Chatrin Pedersen Risøy
Måleansvarlig: Chatrin Pedersen Risøy, Trude Norum, Wenche Steinsbø og Solfrid Skimmeland
Gruppemedlemmer: Eli Tverborgvik, Chatrin Pedersen Risøy, Trude Norum, Wenche Steinsbø og
Solfrid Skimmeland.

Teiglandshagen bufellesskap(TH):
TH er en institusjon for personer med demens med 15 faste plasser og en korttidsplass.
Institusjonen har fast tilsynslege som er tilgjengelig en dag i uken og ved behov. Det er god
sjukepleiedekning og annet pleiepersonell med fagutdanning.
Bømlo sykeheim post II(BS):
Bømlo sykeheim post II(BS) har til sammen 26 rom fordelt på tre grupper som disponeres slik:
23 rom til fast institusjonsplass. 1 rom til rulleringsopphold, 1 rom til korttidsopphold og 1 rom til
kriserom. Posten har fast tilsynslege som er tilgjengelig en dag per uke og ved behov. Bemanningen
består av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og assistenter.
Apotek 1 Bømlo:
I prosjektperioden har vi hatt med oss farmasøyt som del av gruppen.
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Bakgrunn og hensikt:
Kommunen fikk invitasjon til å delta i læringsnettverket og BS og TH ble plukket ut for deltagelse/
opplæring.

Hensikt:
Hensikten med å delta i læringsnettverket var å komme i gang med å bygge varig struktur for
legemiddelgjennomgang(LMG). I følge Nasjonalt pasientsikkerhetskampanje medfører årlig feil bruk
av legemidler til unødige lidelser hos pasienter. Feil knyttet til legemiddelbehandlingen kan bestå av
feil i oversikten over medikamenter, svikt i kommunikasjon mellom behandlere og manglende
oppfølging. Dette kan føre til at pasientene får feil type legemiddel, for få, for mange eller feil dose,
eller kombinasjoner av legemidler som fører til skade. Gjennom LMG og tverrfaglig samarbeid på
våre institusjoner ønsker vi å kunne forebygge dette.

Mål:
Felles mål for TH og BS post II:
Øket fokus på pasientsikkerhet, kartlegge medisinbruk hos pasientene på TH og BS post II.
Dette målet ønsker vi å nå gjennom tverrfaglig samarbeid med tilsynslege, farmasøyt, hjelpepleier og
sjukepleier.
Mål TH:
LMG skal gjennomføres på 6 utvalgte pasienter av 15 med fast plass.
Mål BS post II:
LMG skal gjennomføres på 8 pasienter av 23 med fast plass.
I slutten av Mai 2014 hadde begge institusjonene oppnådd målet sitt og hadde hatt LMG der på TH
tilsynslege, farmasøyt og sjukepleier deltok og BS post II hadde hatt LMG der tilsynslege, farmasøyt,
hjelpepleier og sjukepleier deltok. Alle opplevde dette møtet som nyttig og spesielt det at vi er så
heldige å ha med farmasøyt i arbeidet.

Metode, tiltak og resultat:
Teamet har fått fristilt tid til å arbeide med prosjektet ved behov. Arbeide gjort utenom arbeidstid
har en fått avspasering for. Team møtene er blitt avtalt fortløpende, observasjoner, målinger og
registreringer har team medlemmene på hver institusjon hatt selvstendig ansvar for.
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TH har løst dokumentasjonen ved å bruke allerede strukturer i vårt EPJ(Profil). Mens BS post II har
dokumentert men har bestemt seg for å vente med å registrere til det er opprettet strukturer i EPJ
som er direkte knyttet til LMG.

Veien videre:
Det vil være sentralt i veien videre å knytte LMG til eksisterende rutiner som for eksempel
helårskontroll for å unngå flere oppgaver. Dette tror vi vil gjøre det lettere å kunne gjennomføre LMG
da det i sammenheng med helårskontroll blir tatt blodprøver, gjort observasjoner og allerede ofte
blir gjort en vurdering av legemidler. Gjennom å bruke det vi til nå har lært gjennom å delta i
prosjektet kan vi gjøre dette på en mer strukturert og forutsigbar måte. Etter hvert når en blir kjent
med systemet og registreringene, vil dette ikke ta så lang tid. Det vil også bli gitt opplæring og
veiledning til kollegaer som ikke har deltatt i prosjektet slik at de kan være en ressurs i dette
arbeidet.
Farmasøyten som har deltatt i vårt team har vært med på eget initiativ og med velvilje fra
arbeidsgiver. Gruppen håper at kommunen kan økonomisk legge til rette for at vi kan dra nytte av
hennes kunnskaper i videre arbeide etter at læringsnettverket er avsluttet.
Det blir for øyeblikket arbeidet med å få opprettet strukturer i EPJ men dette tar litt tid da det må
opp i ledergruppen i kommunen.

15

På BS post II er vi i gang med å gjennomføre LMG på neste gruppe bestående av 8 pasienter. TH har
som mål å komme i gang med resterende pasienter snart. Undersøke hvem som har beslutnings
myndighet i kommunen om videre bruk av farmasøyt ved LMG.
Et langsiktig mål vil være å implementere de resterende institusjonene og omsorgstjenestene i
kommunen.

4.4

Etne kommune

Ant. Årsverk ved Etne omsorgssenter:

52,03 årsverk

Desse er fordelt slik: Adm., aktivitør, kjøkken

6,32 årsverk

Sone 1 inkl. dementavd.

21,24 årsverk

Sone 2 inkl reinhaldspersonell for institusjonen

24,47 årsverk

Der er 36 pasientar på Etne omsorgssenter/sjukeheim, herav 32 langtidsplasser. Ca 100 brukere i
Heimetjenesten.
Tilsynslege ansatt i 50% stilling

Bakgrunn og hensikt:
Me har målt på de 4 foreslåtte mål, som kan gi en god oversikt over koss me håndterer medisiner på
sykeheimen. I forkant ble observasjoner ang medisinendringer gjort mange ulike plasser. Me fikk da
opprettet et nytt felt i Profil – «legemiddelrelatert pleieplan». Planen var da at alle medisinendringer
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fremover skulle skrives i dette feltet i Profil. Dermed skal unngås at registreringer/observasjoner blir
tapt underveis. Fremover skal alle medisiner ha registrert indikasjon, me har valgt at gjøre dette
løpende ifm nye ordinasjoner og vil da forvente at det går en god stund før alle medisiner er
oppdatert med dette. Dessuten registreres antall faste medisiner og behovsmedisiner som rent
overblikk på hvorvidt der skjer noen endringer på dette feltet. Det er ikke et mål i seg selv at ha færre
medisiner men at dei skal være vurderte og vel indiserte.

Metode og tiltak
Teamet har i utgangspunkt hatt mulighet for å treffes kvar tysdag hvor det gjerne tas opp
årskontroller og er tid til at snakke om aktuelle problemstillinger. Det har ikke vært nødvendigt at
endre på noen strukturer på sykeheimen ifm dette, det har blitt en naturlig del av tirsdagen at ta opp
dette emne.
Me iverksatte fra det første en ny struktur på LMG. Det ble laget en perm med dei ting som skal
ordnes i den forbindelse så alle lett kan slå opp og se kva som må gjøres. Deretter har det vært enkelt
at følge denne strukturen på LMG fortløpende som det har vært årskontroller.
Me prøvde at sette opp dette i heimetjenesten og det viste seg vanskelig. Pga eksklusjonskriteriene
var det nesten ingen kandidater så det synes ikke den optimale måte at få LMG på brukere i
heimetjenesten. Det skal derfor tas opp på møte med legegruppen i kommunen koss me i stedet kan
få en struktur som gjør at det blir regelmessig medisinsamstemming mellom fastlege og
heimetjeneste. Me tror, at det ifm en samstemming vil være naturlig at det kan dukke opp spørsmål
ifm medisiner og indikasjoner for disse.

Resultat
Grafene våres kan ses i Extranet. Har valgt at sette Baseline 0 for legemiddelrelatert pleieplan da
dette var så ustrukturert før. Nå har 26 % av pasientene en plan for oppfølging av medisinering. På
gradvis innføring av indikasjoner bak legemidler har me økt fra 35 til 45% som har indikasjon. Ingen
særlig endring i antallet av legemidler/behovslegemidler.
Inntil videre han me fastholdt at ha LMG 1 gang i året ifm årskontroll. Vi vil vurdere dette etter hvert
som vi kommer videre i forløpet.
Det mest lærerike i prosessen har nok vært den økte oppmerksomhet på medisiner, bivirkninger og
interaksjoner. Det har fort blitt en naturlig del av hverdagen og legevisitten at vi har fokus på det og
jeg opplever at sykepleierne er begynt at ta redskaper som Start/stopp listen og
interaksjonsdatabasen i bruk uoppfordret når dei mistenker bivirkninger ved nye medisiner. Dette
ser jeg som svært positivt og den største gevinst.
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Veien videre
Vi vil helst sikkert fortsette med den nye måte at ta LMG på i sykeheimen. Denne struktur er nå fast
innarbeidet og ikke i fare for at skli ut. Vi skal ha funnet ut koss vi best får medisinsamstemming i
heimetjenesten og. Ift forhindringer er det vel primært nytt personale, som ikke kjenner til rutinene,
men der må vi bli flinke til at ha fokus på at alle blir opplært i koss me gjør det hos oss. Den største
utfordring ift best mulig medisinering er dei alderspsykiatriske pasienter men her føler vi at få god
hjelp ved telefonisk kontakt til spesialister på Olaviken eller alderspsykiatrisk avdeling på Haugesund
Sykehus.

4.5

Sauda kommune

Deltakende enhet: Hjemmesykepleien/Sauda DMS avdeling D
Gruppeleder: Olivia Obtinario
Måleansvarlig: Vibeke Sørensen/Anne Kari B. Austarheim

Hjemmesykepleien: 79 sengeplasser fordelt på 9 bofellesskap. & fastleger, hvorav 5 er besatt. Det er
2 eller 3 personale på hvert bofellesskap. Sykepleierne er organisert i en egen gruppe, hvor hver
sykepleier har ansvar for ca. 40 pasienter. Enheten har tilgang på sekretær 2 dager i uken.
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Sauda DMS avd. D: 9 korttidsplasser, men flere sengeplasser er belagt av pasienter i påvente av
bolig. Tilsynslege ca. 20 % stilling, 2-3 personer på jobb, hvorav 1 sykepleier på jobb dag og aften.
Sekretær i deltidsstilling.

1. Bakgrunn og hensikt:
Mål: Optimal legemiddelbehandling for alle pasienter ved å gjennomføre systematisk
legemiddelgjennomganger.
Målinger: Antall faste legemidler, antall legemidler med indikasjon, legemiddelrelatert pleieplan,
antall behovslegemidler, antall nye legemiddelgjennomganger.
Planer: Avd. D hadde som mål å gjennomgå alle pasienter i påvente av fast bolig i løpet av perioden,
ca. 5 pasienter.
Hjemmesykepleien hadde som mål å gjennomgå 9 pasienter som bor i fellesskap i løpet av perioden.
2. Metode og tiltak:
Ved oppstart av prosjektet hadde gruppen 2 møter før sommerferien. Disse var preget av tidsmangel
og leder som skiftet jobb etter prosjektets oppstart. I sommerferien var det ingen mulighet til å
fristille personalet for å jobbe med prosjektet. Nyansatte leger hadde nok med å sette seg inn i
hverdagsrutinene og kunne ikke prioritere prosjektet. Tiltak som ble iverksatt: Informasjon til
personalgruppen, både skriftlig og muntlig. Informasjon til legene, skriftlig og muntlig.
Informasjonsbrev til pasienter og pårørende. Informasjonsplakater om pasientsikkerhetskampanjen.
Kartlegging og observasjon av pasient, samt møte med legen.
Forbedringen er prøvd ut i svært liten skala da vi bare har hatt fullstendig legemiddelgjennomgang av
totalt 3 pasienter. Vår erfaring med de gjennomgangene vi har hatt, er avvik på blodprøvesvar og lite
seponering av legemidler. Forbedring av indikasjon bak alle legemidler, lite/ingen reduksjon i
behovslegemidler.
Ved utprøving av forbedringene opplever gruppen manglende interesse og motivasjon blant kolleger
for å gjennomføre prosjektet. Vi ser at i en oppstartsfase av et slikt prosjekt, kreves det betydelig
ressurser i form av tid, veiledning og MOTIVERING av personalet.
VI KAN IKKE GI EN GRAFISK FREMSTILLING AV MÅLINGENE DA VI HAR HATT STORE PROBLEMER MED
EXTRANET, SAMT LITE FRISTILLING AV PERSONALE TIL Å JOBBE MED DETTE.
3. Resultat:
Vi har ikke oppnådd fullstendig legemiddelgjennomgang på det antallet vi hadde satt oss som mål. Vi
ser allikevel en forbedring av legemiddellister ift indikasjoner bak legemidler, samt økt bevissthet
blant gruppemedlemmene.
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Vi har lært at implementering av endringer er tidkrevende og er en prosess som skjer over tid.
Forbedringsarbeidet gir oss et økt bevissthetsnivå vedrørende polyfarmasi og viktigheten av jevnlig
oppfølging av legemidler.
Det vanskelige med dette forbedringsarbeidet har vært å få tilstrekkelig avsatt tid til å jobbe med
det. Det som er givende er at vi som gruppemedlemmer har fått verktøy og kunnskap til å kunne
jobbe videre for å optimalisere legemiddelbruken blant våre pasienter. Vi opplever at etterspørsel
etter medikamenter for å løse f.eks atferdsproblematikk henger sammen med utdanning og
kunnskap.
4. Veien videre:
Det er stor enighet i gruppen om at tiltakene bør videreføres som de er i størst mulig grad. Vi ser at
potensielle hindringer er tilgangen på leger i kommunen vår. For at vi skal bedre lykkes, ser vi at det
er avgjørende at dette blir godt forankret i personalgruppen. Vi tenker at vi har behov for
kompetanseutvikling på alle fagområder hele tiden, men må ha et fokus om gangen.

4.6

Suldal kommune

4.6.1 Heimetenesta avd. Sand og Vinjar
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Gruppeleiar: Birgit Steine
Måleansvarlig: Birgit Steine
Gruppemedlem: Torborg Fossan Steine
Beskrivelse av einingane:
Heimebasert omsorg, omlag 30 brukarar per avdeling. Heimetenesta forheld seg til fastlegane til
brukarane. Antallet på pleiepersonell er totalt omlag 60 personar. 2 Sekretærar.
1) Bakgrunn og hensikt
Me har lenge sett mange ufullstendige medisinlister. Me hadde lyst å heva kvaliteten på dette.
Indikasjon på alle medisinlister gir trygghet både for brukarar og personalet. I planleggingsfasen såg
me føre oss eit tett samarbeid med fastlegane for å få dette til.
2) Metode og tiltak
Me har ikkje hatt så mange møter. På møta me har hatt, har me jobba med den vidare
framdriftsplanen for prosjektet. Me har jobba nokså sjølvstendig kvar for oss i dette arbeidet.
Arbeidet har me gjort innimellom dei andre arbeidsoppgåvene våre.
Det vart gjort avtalar med fastlegane om at alle på sikt skal ha indikasjon på medisinlistene sine. Vår
jobb vart å følgje dette opp og innhente oppdaterte medisinlister.
Me starta med nokre få medisinlister, og har auka antall gradvis.
Det har ikkje vore uforutsette hendingar i prosjektet, bortsett frå at me ikkje har hatt tilgong til
Extranet, difor har me diverre ikkje fått til å framstille dette grafisk.
3) Resultat:
Alle sjukepleiarar må vere oppmerksomme på at medisinlistene me mottek skal vera med indikasjon
på alle medisinene.
Resultatet opplever me er blitt betre enn antatt, pga at antallet medisinlister med indikasjon er
høgare enn fyrst forventa. Me har også erfart at legane absolutt ser verdien av dette arbeidet.
Medisinlistene har blitt meir oversiktelege, og me som personell har fått betre kjennskap til kvifor dei
står på dei ulike medikamenta.
Me har lært at forbetringsarbeid og bevisstgjering av fagkompetanse er med å heve kvaliteten på
det arbeidet me utfører.
Det som har vore mest motiverande er å sjå resultatet. Utfordringa har vore å sette av tid til dette
arbeidet og frustrasjon over Extranet som ikkje har fungert for vår del.
Me opplever at Læringsnettverksmetoden er ein god måte å arbeide på.
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Konkrete resultat:
Vinjar bu -og omsorgssenter: 19 av 26 brukarar har pr. i dag indikasjonar på alle medisinar på
medisinlistene sine.
Sand bu -og omsorgssenter: 33 av 35 brukarar har pr. i dag indikasjonar på alle medisinlister på
medisinlistene sine.
4) Vegen vidare
Me ønskjer å halde fram og vidareføre det arbeidet me er i gong med. Ei hindring kan vere nytilsette
legar. Dette inneber at sjukepleiargruppa må ha fokus på dette heile tida.
Jo fleire av personale (både av sjukepleiarar og legar) som tek del i og er bevisst på endringsarbeid, jo
betre kvalitet på tenesta vil me få.
Me ser behov for kompetanseutvikling bl.a på dokumentasjonsarbeid, utarbeiding av prosedyrar og
rutinar.

4.6.2 Suldal Sjukeheim

Gruppeleiar: Marita Husevåg Hellesen
Måleansvarleg: Ingvill Hoås Møgedal
Gruppemedlemmer: Marita Husevåg Hellesen, Ingvill Hoås Møgedal, Niels Stuhr og Jorunn Karin
Steine Lunde
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Beskrivelse av enheten:
Sjukeheim med somatisk og demens /alderspsyk.avdeling. 18+ 21 sengeplasser. 80% legestilling.
Pleiepersonell 19,58 (34 personar) + 30,06% ( 53 personar). 100% sekreter. 100% einingsleiar.
1. Bakgrunn og hensikt: Få ned medikamentbruken til kvar pasient og få ein rutine med lege og
legemiddelgjennomgong. Gruppemedlemmene samla seg fast ein gong i veka
2. Metode og tiltak: Me hadde legemiddelgjennomgong av to pasientar ved sjukeheimen i veka. Til
dette brukte me ca 1 time per veke. LMG- sjekkliste vart fyllt ut før kvar gjennomgong og blir tatt
med på den faste møtedagen.
Utfordringane har vore i forhold til utfylling av observasjonsskjema. Det har vore usikkerhet i
korleis desse skal fyllast ut og av kven. Spesielt på demensavdelinga. Der pasienten ikkje kan
uttrykkje seg sjølv. Personalet vart meir engasjerte i dette prosjektet.
Me har ikkje fått tilgong til Extranet enda.
3. Resultat: Legen har i meir eller mindre grad gjort mykje av dette tidlegare, men etter dette
prosjektet starta har me blitt meir inkludert i dette arbeidet.
Me vart observante i forhold til verktøy me kan bruke i kvardagen, som til dømes Start og
stoppliste. Det er teke interaksjongjennomgong til kvar pasient. Der blei me medvitne om at
ikkje medikamenter kan brukast samtidig.
Det mest givande er når me ser positivt resultat etter LMG. Det vanskelegaste har vore i forhold
til å komme innpå Extranet.
Me ser at det er forskjellige utfordringar i same kommune når det gjeld LMG. Med det meiner
me at medisinlistene ikkje er så utfyllande når det går lengre tid mellom kvart legetilsyn. Ut i frå
dei erfaringane me har gjort, ser me at dette er eit nyttig verktøy å ta med oss vidare.
4. Vegen vidare: Me går nå inn i ein periode der vår tilsynslege går over i ein annan stilling og me
veit ikkje heilt kva tid den nye tilsynslegen kan starte. Dette kan by på utfordringar. Men me
ynskjer at når ny sjukeheimslegen vert tilsett å kome snarast mogleg i gong med LMG og at
vedkommande er intressert og vil forsette dette arbeidet.
Me startar no med e-meldingar der me lettare kan kommunisera interkommunalt/ kommunalt
med dei ulike einingane.
Me ser at det kan vera behov for kompetanseutvikling innan farmakologi og
symptomobservasjonar.
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4.7

Tysnes kommune

4.7.1 Tysnes heimesjukepleie
Gruppeleder: Therece Aga
Måleansvarlig: Irene Fauske
Gruppemedlemmer: Birthe Tveit, Sigrid Hope

Beskrivelse av enheten:
Hjemmebaserte tjenester. Ca 100 pasienter, ca 80 multidosebrukere inkludert bofelleskap for psykisk
utviklingshemmede (15). 10 aktuelle kandidater for legemiddelgjennomgang ved oppstart.
22 årsverk inkluder heimehjelp. 3 sykepleiere i 100 % 1 Sykepleier i 90% for tiden i
svangerskapspermisjon. 1 sykepleier i 75 % for tiden i svangerskapspermisjon 2 sykepleie i 50 %. 2
Hjelpepleiere i 100 %, 1 Hjelpepleier i 80 % 1 hjelpepleier i 50 % 1, Hjelpepleier i 45% langtidssykemeldt. Diverse helge stillinger og vikarer.

1. Bakgrunn og hensikt:
Mål med legemiddelgjennomgangen var å sikre riktig legemiddel bruk hos eldre pleietrengende med
over 5 faste medikament inkludert a eller b preparat, samtykkekompetent, som vi har ansvar for
legemiddeladministrasjon hos.
• Hva var hensikten med den endringen som skulle prøves ut? I første fase informerte vi pasientene,
personalet og de involverte leger om prosjektet.
2. Metode og tiltak:
Av de 10 aktuelle kandidatene er det utført 4 legemiddelgjennomganger. 2 av kandidatene er død. 1
har fått fast plass på sjukeheimen. 2 ville ikke være med i prosjektet. Det gjenstår 1 gjennomgang
som er planlagt nærmeste uker.
• Det er satt av 1-2 t for sykepleier kvar 2 mandag til dette arbeidet. Det har ikke vert jobbet med
prosjektet i sommermånedene på grunn av lite personalressurser og mange vikarer.
• Av de 3 legene som ble informert har vi bare fått tilbakemelding fra 1.
• Vi har fremdeles ikke klart å få til målinger via extranet. Irene Fauske jobber med saken, men synes
det var lite nyttig informasjon på forrige samling.
3. Resultat:
Av de legemiddelgjennomganger som ble utført førte det ikke til endring av medisiner hos noen
kandidater.
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4. Veien videre:
Vi vil fortsette å gjennomgå pasientlister kvar 6 mnd for å se om vi har kandidater for legemiddel
gjennomgang.
Ønsker også å få Indikasjonsoversikt på legemiddelark, men dette forutsetter at de involverte leger
involverer seg i prosjektet.
Forutsatt at vi får til extranet vil vi utføre målinger.

4.7.2 Tysnes Sjukeheim
Gruppeleiar: Anne Cecilie Lunde
Måleansvarleg: Irene Fauske
Gruppemedlemmer: Anita Midtun, Camilla Sjøvold, Camilla S. Helland, Elisabeth Olsson, Marek
Furman

Beskrivelse av eininga:
Tysnes Sjukeheim har to avdelingar. Ei eining for demente med 7 plassar, og ei avdeling med 32
plassar. Avdelinga med 32 fordelt på 6 plassar for demente og 26 somatiske plassar. Sjukeheimen har
8t/v tilsynslege, med ein fast vekedag på tilsyn.

Me har 14 sjukepleiarar/sjukepleiarstillingar i stillingsstorleik 50-100 %. Sjukeheimen har totalt ca 38
årsverk, og har vidare omlag 35 helsefagarbeidarar i ulik stillingsprosent 13- 100 % , merkantil tilsett
ca 20% stilling. (Me har i tillegg kjøkkenpersonell med kokkar og assistentar + reinhaldarar).

Bakgrunn og hensikt
Hensikta med prosjektet var å betre sikra god legemiddelsikkerhet for pasientane på sjukeheimen.
Me valde å starte med 6 kandidatar for legemiddelgjennomgang. Årsaken til at me kun valgde 6
kandidatarvar at me ville ha eit mål som me kunne vera mogleg å oppnå. Me laga framdriftsplanar og
gjennomførte symptomkartlegging, blodprøvar, interaksjonar og førte opp målingar i skjema for
LMG.

Metode og tiltak
Me har multidose til alle bebuarar på langtidsplass. Legen har fast rutine på å kontrollere
interaksjonar ved ordinering av nytt legemiddel. Ved innkomst og utreise etter korttidsopphald vert
legemiddellistene i sjukeheimen sitt journalsystem samstemt med legejournal, Infodoc vha E-
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melding. (Tysnes sjukeheim nyttar Acos – cos Doc system, og ein har felles journalsystem med
heimetenestene) . Me nyttar også E-melding i kommunikasjon med lege utanom tilsynsdag, slik at all
korrespondanse vert lagt i den einskilde sin journal.

Som alle andre arbeisstader som har turnusstillingar bydde dette på utfordringar mtp å samle
heilegruppa. I tillegg var medlemmer i periodar sjukemelde og ferien tok til. Etter gjennomgang av
dei 6 kandidatane skjedde det ikkje så mykje meir hos oss. Undervegs døydde nokre av kandidatane.
Me fekk ikkje Ekstranett til å fungere, slik at det vart ikkje registret målingar frå oss.
Det me oppdaga og som me allereie visste er at me har ein jobb å gjere med å legge inn alle
«indikasjonar» på legemiddel. Alle legemidla har ATC-kode ettersom me legg inn alle legemiddel i
journal og samstemmer dette med legejournalen.

Me har ikkje farmasøyt i kommunen, men kan kjøpa tenester at ein rådgjevande farmasøyt. Me
valgde å ikkje nytte farmasøyt i denne omgang. Me har nyleg hatt gjennomgang av
medikamentretningslinene våre, og skal no snart revidere desse. Me ser då for oss at rutiner for
LMG vil då verte lagt inn som nytt i medikamentretningslinene og at me då nyttar farmasøyt som
rådgjevar for å få gode skriftlege rutinar..

Resultat
Erfaringane me har gjordt så langt er at me ser at LMG er nyttig. Me har no starta «på nytt» med
symptomkartlegging på alle bebuarane på avdelingen og LMG av alle skal vera gjennomført innan 1.
nov 2014. Me er no inne i perioden der alle årlege kontrollar skal gjerast og har funne ut at på denne
måten kan me klare å gjennomføre.

Vegen vidare
Me ser absolutt verdien av kvalitetsarbeid, og vil prioritere LMG og tilpasse og lage rutinar og
retningsliner som passar vår drift.

4.8

Fitjar kommune

Enhet: Fitjar bu- og behandlingssenter
Gruppeleiar: Gr. 1 Marte Kristin Maraas, Gr. 2 Kari Bjelland Vik
Måleansvarlig: Marte Kristin Maraas
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Gruppemedlemmer: Gr.1 Ane Huus Edvardsen, Marte Kristin Maraas. Gr.2 Inger Ragnhild Bø, Kari
Bjelland Vik.
Fitjar bu- og beh.senter er ein sjukeheim med to avd. gr. 1 Skjerma demensavdeling med 13
pasientar. Gr. 2 er somatisk avdeling med 10 langtidsplassar, 3 kortidsplassar og ein pasient i eigen
leilegheit.
1. Bakgrunn og hensikt
Har ein tilsynslege som har legevisitt 2 gonger i veka, og elles er tilgjengelig på telefon eller emelding. Har god sjukepleiedekning, resten av personalet er helsefagutdanna og ein liten del
ufaglærte.
Målet var å ha legemiddelgjennomgang på alle pasientar med langtidsplass. Dette var målet fordi me
har sett at pasientar kan stå på legemiddel lenge, utan at det blir evaluert. Me ville og bli flinkare på å
ha kontroll på interaksjonar og bivirkninger.
2. Metode og tiltak
Me starta friskt med å forberede legemiddelgjennomgang på legevisitt. Gjorde alle forberedelser,
med å sjekke interaksjonar og symptomregistrering før legevisitt. Hadde ikkje anledning til å ha med
farmasøyt. Tilsynslegen gjekk gjennom medisinlista, førte opp indikasjonar for kvart medikament og
gjekk gjennom for å sjå om noko kunne seponerast eller tilførast. (utan det heilt store
engasjementet) .
Måleansvarlig hadde problem med å komme inn på extranett, så målingar blei ikkje ført.
Det er ikkje satt av ekstra tid til prosjektet, og det var vanskelig å få tid til å arbeide med det og setje
seg skikkelig inn i alt.
3. Resultat
Me har hatt legemiddelgjennomgang på ca. halvparten av dei me hadde planlagt. Det blei endringar,
nokre legemiddel vart seponert. Det er ført opp indikasjonar på alle legemidla.
4. Vegen vidare
Me kjem til å fortsetje med å ha legemiddelgjennomgang regelmessig.
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5.0

Oppsummering og erfaringer

Oppsummeringen fra kommunene som leverte inn sluttrapport viser at:


Det er avgjørende at endringsarbeidet er forankret i ledelsen og personalgruppen for å
kunne lykkes med arbeidet.



Informasjon til personalet, ledelse og legene er viktig, både i forkant og underveis i
prosessen.



Innføring av nye rutiner er tidkrevende, og krever oppfølging over tid for å få varige
strukturer. Det må derfor settes av tid og ressurser til arbeidet.



Tiltakspakken må tilpasses lokalt til den enkelte kommune og avdeling.



Personalet har hatt nytte av verktøyene i tiltakspakkene og har fått økt kunnskap knyttet til
legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten.



Arbeidet har ført til økt oppmerksomhet på medikamentbruk; virkning/bivirkning,
interaksjoner samt større fokus på indikasjoner bak forskrivning. START/STOPP listen og
interaksjonsdatabasen er tatt i bruk. Medisinlistene er blitt mer oversiktlige



Legene ser stor verdi i dette arbeidet.



Prosjektet har ført til bedre samarbeid mellom lege og pleiepersonell knyttet til rett
legemiddelbehandling, og det har ført til mer strukturert tilbakemelding på symptomer hos
pasienten.



Det er behov for kompetanseutvikling bl.a på dokumentasjonsarbeid, utarbeiding av
prosedyrer og rutiner, farmakologi og symptomobservasjoner.



Samarbeid med farmasøyt er både nyttig og lærerikt. Ønskelig at kommunene legger til rette
for systematisk tverrfaglig samarbeid med farmasøyt.



Forbedringsarbeid og bevisstgjøring av fagkompetanse er med å heve kvaliteten på det
arbeidet som utføres.



Det er givende å se resultater etter gjennomført LMG



Læringsnettverk er en god arbeidsmetode.

•

Problemer med tilgang på extranet har ført til at flere team ikke har fått lagt inn målinger.
Problemene med tilgangen har ført til unødvendig tidsbruk i en ellers travel hverdag.

6.0

Målinger i extranet

Teamene fikk opplæring i extranet på første samling. Underveis i læringsnettverket oppstod det
problemer med registreringen i extranet for de fleste teamene. Problemet ble meldt tidlig og flere
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ganger til sekretariatet i pasientsikkerhetsprogrammet. Veileder ved utviklingssenteret fikk tilgang til
alle teamene sine områder i Extranet, for å kunne veilede teamene i å legge inn målinger. Det gikk
med en god del tid på dette arbeidet, og utfordringen var stort sett knyttet til at teamene ikke fikk til
å registrere seg i Extranet, noe som skapte en del frustrasjon. Ved endt læringsnettverk var det
fortsatt flere kommuner som ikke fikk lagt inn registreringer i extranet.

7.0

Veien videre

Teamene har gitt gode tilbakemeldinger på det å delta i læringsnettverket, og at verktøyene de har
fått utdelt er nyttig i hverdagen. Utviklingssenteret har en målsetning om at tiltakspakkene knyttet til
rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester blir spredd i alle kommuner i Helse Fonna.

Helse Fonna består av 18 kommuner med ulik størrelse og organisering. Noen av Sunnhordlands
kommunene i Helse Fonna har valgt å delta på læringsnettverk ved Bergen USHT. Bjørgene USHT
antar at det vil være behov for gjennomføring av nytt læringsnettverk i 2015 for at tiltakspakkene
skal kunne spres ut til alle avdelinger i kommunene. Utviklingssenteret vil tilby deltakelse i
læringsnettverk til følgende kommuner i 2015: Bokn, Vindafjord, Utsira, Odda, Kvinnherad, Jondal,
Ullensvang og Stord. I tillegg vil de kommuner som deltok på læringsnettverk i 2014 få tilbud om å
delta ved ledig plass.

12.november 2014 arrangerer Bjørgene USHT utviklingskonferansen «Morgendagens omsorg».
Konferansen vil ha stort fokus på rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester og
gjennomføres som en «fjerde samling» for deltakerne i læringsnettverket. Konferansen er også åpen
for andre interesserte. Bjørgene USHT har fått støtte fra Fylkesmannen i Rogaland til å gjennomføre
konferansen. For mer informasjon om konferansen se www.bjorgeneush.no

8.0

Økonomi

Utviklingssenteret fikk ekstra tilskudd fra Helsedirektoratet til å gjennomføre læringsnettverket i
2014. Det har derfor vært mulig å tilby kommunene gratis deltakelse i læringsnettverket inkludert
gratis materiell, lunsj, kaffe/te og frukt under samlingene.
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