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Spredning av tiltakspakken fra det Nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet
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Forord
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna kommunene (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. USHT fikk etter endt nasjonalt læringsnettverk i oppdrag å spre
tiltakspakkene fra det nasjonale læringsnettverket videre i eget fylke. Denne rapporten
beskriver gjennomføringen av læringsnettverk for rett legemiddelbruk i sykehjem og
hjemmetjenesten i Helse Fonna i 2016 med sluttrapporter fra kommunene som deltok.

Haugesund 11.07.2016
Astrid Håland og Anne Kristine Ådland
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
i Helse Fonna - kommunene
www.bjorgeneush.no
Diktervegen 29
5538 Haugesund
Tlf: 52744618
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1.0

Innledning

Helse- og omsorgsministeren lanserte i 2011 den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I
trygge hender», og fra 2014 ble 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 (1).

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 (1). 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 (1). 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,
4

tidsfrister, innsending av rapporter, og ikke minst deltakelse på de tre
læringsnettverksamlingene. De ytre rammene er lagt for å fremme effektivitet og resultater,
og må følges for at metoden skal fungere (1).

2.1

Læringsnettverk i Helse Fonna

I 2012-2013 deltok to sykehjemsavdelinger og en hjemmetjenestesone i Haugesund kommune
sammen med USHT i Helse Fonna i Pasientsikkerhetskampanjens nasjonale læringsnettverk
«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» og «Samstemming og riktig legemiddelbruk i
hjemmetjenesten». USHT i Helse Fonna utarbeidet deretter en plan og kompendie for
læringsnettverket i Helse Fonna med utgangspunkt i det nasjonale læringsnettverket i
Pasientsikkerhetskampanjen, og inviterte Helse Fonna- kommunene til læringsnettverk for
riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i 2014. Helse Fonna består av 18
kommuner med ulik størrelse og organisering. Noen av Sunnhordlands kommunene i Helse
Fonna valgte å delta på læringsnettverk ved Bergen USHT . I 2014-2015 var det 11
kommuner som deltok på læringsnettverk i Helse Fonna (2,3). USHT har en målsetning om at
tiltakspakkene knyttet til rett legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester blir spredd i alle
kommuner i Helse Fonna, og etter avtale med Karmøy kommune inviterte USHT til nytt
læringsnettverk i 2016.

Karmøy og Utsira kommuner har deltatt i 2016. Læringsnettverket har bestått av totalt tre
samlinger spredt over 5 måneder fra januar-mai 2016. Fem team fra sykehjem og to team fra
omsorgsboliger/bofellesskap har planlagt endringsarbeid for sin virksomhet på samlingene, og
jobbet med å iverksette dem mellom samlingene.
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2.2

Tidsplan for læringsnettverk i Helse Fonna 2016
Samstemming og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjeneste

1.samling
21.januar

2.samling

3.samling
24.mai

17.mars
•Presentasjoner
•Postere
•Problemdefinering
•Framdriftsplan

•Forbedringsprosjekt
•Måldefinering
•Problemdefinering
•Framdriftsplan
•Selvevaluering

4. mai
Telefonveiledning
Avtales i forkant
med hvert team

25. februar
Statusrapport
med selvevaluering

•Postere
•Presentasjoner

18. mai
Sluttrapport
med selvevaluering

9. mars
Telefonveiledning
Avtales i forkant
med hvert team

Første samling hadde fokus på:


erfaringer fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet



innføring i innsatsområdet og målinger/måleverktøy



legemiddelbehandling til eldre

Erfaringer fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, innføring i innsatsområdet,
tiltakspakkene og målinger/måleverktøy (Extranet) ble introdusert av Astrid Håland og Anne
Kristne Ådland, USHT i Helse Fonna. Sidney Felecian, fastlege og tilsynslege i Haugesund
kommune hadde foredrag om legemiddelbehandling til eldre, og Cathrine Hauge Tangen,
farmasøyt v/Apotek 1 Markedet i Haugesund hadde innlegg om hva farmasøyt kan bidra med
i legemiddelgjennomgang. Tove Kristin Sjøen fra Kopervik Bu- og Behandlingsheim og
Marte Kristoffersen fra hjemmetjenesten i Kvinnherad kommune delte sine erfaringer med å
implementere tiltakspakkene etter å ha deltatt tidligere i læringsnettverk for rett
legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten. Teamene jobbet deretter med framdriftsplan
mot andre samling.
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Samling nummer to besto hovedsakelig av erfaringsutveksling og gruppearbeid. Kristin Bie,
USHT i Helse Fonna hadde foredrag om forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet i
kommunehelsetjenesten. Paula Nordbø, IT-koordinator i Karmøy snakket om dokumentasjon
og oppfølging i Profil, og teamene jobbet i grupper med framdriftsplan mot tredje samling.

På samling nummer tre feiret teamene resultater, utvekslet erfaringer og det ble kåret beste
poster. Gunnar Johan Eljervik, rådgiver i Haugesund kommune hadde foredrag om tilsyn i
kommunene. Teamene og virksomhetslederne/avdelingslederne utarbeidet fremdriftsplan på
hvordan opprettholde forbedringene, og hvordan forankre og sikre spredning etter endt
læringsnettverk. Bodhild Eriksen, avdelingssjef omsorg i Karmøy kommune hadde et innlegg
om veien videre i Karmøy kommune.

2.3

Veiledning/oppfølging mellom samlinger

Teamene sto fritt til å kontakte veilederne ved USHT mellom samlingene, både på telefon og
e-post. I tillegg fikk teamene tilbakemelding på fremdriftsplaner, statusrapport og sluttrapport
i telefonveiledningene.

2.4

Posterpris

Læringenettverket ble avsluttet med utdeling av posterpris. En jury bestående av Sissel
Hynne, kommunaldirektør Helse og omsorg i Haugesund og Jostein Helgeland,
kommuneoverlege i Haugesund scoret beste poster. Vinnere av posterpris ble delt mellom
Vea syklehjem og Bygnestunet i Karmøy kommune som begge fikk utdelt diplom og
blomster i tillegg til kake på begge avdelingene.
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Representanter fra Vea sykehjem

Representanter fra Bygnestunet
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3.0

Sluttrapport fra teamene

3.1

Karmøy kommune

3.1.1 Skudenes bu og behandlingshjem

Vi er en Somatisk avdeling med 30 sengeplasser.
Avdelingene deles opp i nord, øst, sør og vest. Det er
7-8 sengeplasser på hver avdeling.
-En tilsynslege 20% fast stilling. Er på avdelingen 1
dag i uken.
-Avdelingsleder 100% fast dagtid.
-Fem sykepleiere fast dag/kveld med 80% eller
høyere fast stilling.
-Helsefagarbeidere, aktivitør, kjøkkenpersonell og
assistenter.
1. Hensikten er at vi nå skal få innføre fast LMG
gjennomgang og at dette blir en fast rutine ved
avdelingen. Alle pasienter skal få LMG ved innkomst
og henholdsvis hver 6mnd og etter behov.
Tatt for oss avdelingene Nord og Øst, dette er en
pasient gruppe på 15 pasienter. Av disse pasientene
9

har vi valgt ut 6 pasienter som er alle over 60 år og som er fast bruker av mer enn fem
medikamenter.
Personal på avdelingene er ansvarlig for symptomkartlegging på sine pasienter på hver
avdeling. Ansvarlig sykepleier på hver avdeling er ansvarlig for å videreformidle dette til lege
og farmasøyt. Sykepleier er også ansvarlig for blodprøvetaking og dialog med tilsynslege.

2. Vi setter opp et system for LMG, blodprøver, druid analyse og symptomkartlegging.
Opprettet et punkt i profil for virkning/bivirkning av legemidler hvor annet helsepersonell kan
føre inn sine observasjoner. For å hjelpe personal med symptomkartlegging har vi skrevet ut
et skjema på de mest vanlige medikament bivirkninger.
Vi har satt av to uker til Symptomkartlegging av hver pasient.

3. Ang. Målingene har vi klart å gjennomføre 4 av 6. Noe som blant annet kommer av
tidspress, innleggelser på sykehus, mors og flytting. Vi ser at prosjektet gjør godt for brukerne
som har fått LMG. Enkelte tilfeller mer enn andre, og dette gir god motivasjon til å fortsette.
Vi ser at fagkompetanse har bidratt godt og vært veldig positivt for dette prosjektet.
Prosjektet har fått alle grupper til å ha større fokus på observasjoner. Hva skal de se etter og
hvorfor.
Det har vært gode tilbakemeldinger fra pårørende. Viser igjen at det er betydelig reduksjon i
medisinbruk.

4. Motivere og engasjere tilsynslege. Innhente råd fra farmasøyt.
•

LMG integrert i avdelingen.

•

Fokus på LMG, redusering av legemidler, alternativer til tabletter.

•

Innkomst, nye pasienter. LMG

•

Årskontroller

10

3.1.2 Åkra bu og behandlingshjem

1 Enheten:
Åkra bu og behandlingshjem, 3 avdelinger,
31 langtidspasienter. Lege i 20% stilling.
42 fast ansatte, hvorav 11 er sykepleiere,
resten er fordelt ift helsefagarbeidere og
assistenter. Merkantil i 40 % stilling.

2 Bakgrunn og hensikt
Hensikten var å kartlegge legemiddelbruk for deretter å kvalitetsikre rutiner. Vi valgte ut 8
pasienter på en avdeling, pasientgruppen som ble valgt ut, var over 65 år og hadde mer enn 5
faste legemidler. Vi startet med 3 pasienter, i første omgang. Så skulle vi fortsette med 2 og 2
pasienter.
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3 Metode og tiltak
-Vi prøvde i starten og sette fast dato i måneden hvor vi skulle registrere i extranett. På grunn
av uheldige situasjoner, ble disse vanskelige å holde. I tillegg hadde tilsynslegen 5 uker
ferie/permisjon, i startfasen. Vi hadde da 4 påbegynte pasienter, uten å komme videre. De
gangene vi har fått satt oss ned for å arbeide med prosjektet, har vi fristilt personal.

-Tilsynslegen, ansatte og pårørende ble informert ift prosjektet. Primærkontakter ble involvert
ifm symptomkartleggingen. Blodprøver ble tatt, ordinasjonkorter ble oppdater/påført
indikasjon, før farmasøyt ble kontaktet, for gjennomsyn.

-Siden vi hadde liten framgang i oppstartsfasen, ble det legemiddelgjennomgang av hele 4
pasienter, første gang. Noe som resulterte i uheldige hendelser.

-Siden legen hadde vært borte, over lengre tid. Hadde vi mange pasienter oppe på legevisitten
når han kom tilbake. Legemiddelgjennomgangen, gikk da litt for fort, for mange legemidler
ble endret på engang, det tverrfaglige samarbeidet manglet delvis, tilsynslegen gjorde
endringene ut fra resultat fra farmasøyt og symptomkartleggingsskjema.
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Resultat av målingene ved Åkra bu- og behandlingshjem
Antall langtidspasienter som har hatt
Tidsperiode legemiddelgjennomgang siste halvår,
per avdeling

Antall langtidspasienter
siste måned, per
Merknad
avdeling

2 - 2016

0

31

Februar
2016

4 - 2016

4

31

April
2016

Antall pasienter med plan for
Tidsperiode oppfølging av legemiddelbehandling
ved enheten/avdelingen

Det totale antallet
pasienter ved
enheten/avdelingen

2 - 2016

0

31

Februar
2016

4 - 2016

4

31

April
2016

Merknad

Antall legemidler med indikasjon
Tidsperiode oppført bak forskrivning for alle
pasienter ved enheten/avdelingen

Det samlede antall
legemidler for alle
pasienter ved
enheten/avdelingen

2 - 2016

51

302

Februar
2016

4 - 2016

105

305

April
2016

Merknad

Det samlede antall faste legemidler
Tidsperiode med ATC-kode ved
enheten/avdelingen

Det totale antallet
pasienter ved
enheten/avdelingen

2 - 2016

302

31

Februar
2016

4 - 2016

305

31

April 2016

Merknad

3. Resultat
-Forbedringene vi har observert er i første omgang indikasjonene på ordinasjonskortet. Mer
fokus på symptomer og oppfølging etter endringer, i pleiegruppen. Målingene viser at vi har
hatt legemiddelgjennomgang og oppfølgingsplan på flere pasienter. Ordinasjonskort har fått
økt indikasjoner. Faste legemidler har økt etter målingene startet. Dette også på grunn av
dødsfall og nye pasienter.
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-Vi har lært at vi skal gå sakte frem sørge for at samarbeid/kommunikasjon mellom lege og
sykepleier blir bedre.

-Forbedringsarbeid tar mye tid og ressurser. Samarbeid/kommunikasjon med lege og
sykepleier, krever god tid, noe vi ser at vi har utfordringer med ift legen i 20% stilling. Det
har vært svært lærerikt og nyttig for hele personalgruppen. Fokuset på legemidler, har blitt
mye større blant ansatte.

-Startproblemer med registrering og fremgangsmåte, utfordringer med lang ventetid med
farmasøyt på de første pasientene. Ulempen med tilsynslegen i liten stilling ift full stilling.
Etter hvert har vi fått bedre forståelse og rutiner på fremgangsmåte, noe som er positivt.

4. Veien videre
-Som nevnt tidligere, små skritt om gangen. Planer om gradvis innføring av
legemiddelgjennomgang på hele institusjonen, ifm årskontroll.

-Prosjektgruppen kan bidra med endringsarbeidet og veiledning av personalet.

-Barriere ift legedekning. Muligheter: økt fokus på medikamentbruk og indikasjoner.

- Kartlegging av symptomer, byr på kompetanseutfordringer hos personale som kun har
godkjent legemiddelkurs.

Mvh prosjektgruppen Ved ÅBB
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3.1.3 Vea Sykehjem

A1 er en langtidsavdeling for mennesker med demens
diagnose. 8 sengeplasser og 8 pasienter med
langtkommet demens. 1 tilsynslege i 100 % stilling på
Vea sykehjem. 21 ansatte (90,3 % stilling) fordelt på 3
Team, vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter og
helsefagarbeidere. 15 nattevakter fordelt på 3 team,
hvor 2 av dem er på demens avdeling på natt. 1
avdelingsleder (kun på demens), 1 virksomhetsleder
(for hele huset) og 1 sekretær (for hele huset).

Målet for prosjektet er satt til «Riktig og
hensiktsmessig bruk av legemidler på avdeling A1,
LMG av alle 8 pasientene på A1».
Frøydis ble valgt til gruppe leder og sekretær.
Tilsynslegen og Frøydis fikk ansvar for å legge inn
data på Ekstranett.
Ellinor, Anne og Frøydis fikk ansvaret for symptomkartlegging av 8 pasienter på avdeling A1.
Siden en jobber i langturnus på denne avdeling, ble det bestemt at når Anne sitt team var på
jobb, skulle de kartlegge tre pasienter, det samme skulle teamet til Ellinor utføre. Team 1
15

skulle gjennomføre kartlegging på de som ikke var gjennomført. Tilsynslegen har hatt ansvar
for at blodprøver er tatt, og at interaksjoner blir gjennomført. Vurdering i forhold til Start og
stopp medikament liste.

Farmasøyt var et mål, derfor tok vi kontakt med Åkra som allerede hadde litt erfaring med
farmasøyt, samt at Frøydis hadde kontakt med farmasøyten i forhold til praktiske ting rundt
kontakten med farmasøyt. Ellinor tilpasset informasjonsskriv som lå under «I Trygge hender»
og leverte til den pårørende det gjaldt. Muligheten med farmasøyt kom etter LMG var godt i
gang, og derfor ble bare en liste sendt til farmasøyt. Bruk av farmasøyt kan være aktuelt for
fremtidig LMG.
Vi har hatt 5 team møter totalt. Da har vi byttet på at Anne og Ellinor har kommet hver sin
gang i fri periode. Når de har vært på jobb har vi frigjort de til møter og til legevisitt. Vi har
brukt legevisitt tiden på onsdager og fredager fra kl.9.00 – 11.00, når det har vært mulig for
tilsynslegen.

Det har blitt noen endringer i organisasjonen på grunn av prosjektet. Fokuset har vært rettet
mot legemiddelbruket til pasientene, kartlegginger av pasientene og hvilke legemidler som
kan seponeres. En har jobbet med alternativer til legemiddelbruk som for eksempel et måltid
på kveld eller natt i stedet for sovemedisin. Også videre fokus på miljøterapi og
tillitsskapende arbeid for å redusere bruk av beroligende medisiner i forbindelse med uro og
utfordrende atferd. En har vært opptatt av at medisiner kan gi bivirkninger og det er generelt
et mål å unngå unødvendig medisinering. En synes prosjektet er svært gunstig i forhold til å
motivere hele staben av pleiere på å delta for å forsøke å finne alternativer til medisiner og
være obs på målet om å fjerne eventuelle unødvendige medikamenter og unngå introdusering
av nye medisiner uten at det er helt nødvendig.

På andre fellessamling kom det fram en løsning i programmet Profil for å legge til indikasjon
for legemiddeler uten å seponere og legge inn medikamentet på nytt. Denne metoden løste
problemet med å legge inn indikasjon for medikamenter i etterkant. Indikasjon for alle
legemidler på legemiddelkortet er viktig slik at alle kan delta med innspill i forhold til
hensiktsmessige bruk av legemidler. Tilstanden til pasientene endrer seg over tid og pleiere
som er nær pasienten i det daglig kan bidra til at unødvendige legemidler seponeres. Likeledes
er det viktig slik at behovsmedisiner brukes riktig.
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I Profil er det et egen funksjon for plan i forhold til legemidler. Dette har ikke blitt tatt i bruk
foreløpig ettersom en har brukt konsultasjonsdelen og legemiddelkortet til denne delen av
LMG. Etter hvert kan det bli aktuelt å ta i bruk denne funksjonen i Profil dersom en finner at
den er hensiktsmessig og effektiv i daglig arbeid. For eksempel kan det være aktuelt dersom
en i større grad bruker farmasøyt i forbindelse med LMG.

Blant tiltak som er gjennomført kan det nevnes:
1. Legemiddelgjennomgang av samtlige 8 pasienter ved avdelingen, A1.
2. Sendt inn legemiddelgjennomgang til farmasøyt for 1 pasient. En synes kommentarene
til farmasøyten var veldig gode og nyttige.
3. Skrevet inn indikasjoner på samtlige 8 pasienter sine medisinkort og plan i forhold til
aktuelle legemidler.
4. Generelt fokus på bruk av legemidler og nytten av å ta vekk evt. unødvendige
legemidler og begrense bruk av behovsmedisiner som ikke er helt nødvendige.
5. Tatt i bruk Extranett for registrering av resultater.

Resultater som er registrert i Extranett.
Vi kom noe sent i gang med Extranett slik at det bare er lagt inn to registrering. Lagt inn tall
fra før en startet LMG og etter en ble ferdig med gjennomgang av alle pasientene.
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Legemiddelgjennomgang for alle pasientene på A1 mellom februar og april 2016.

Indikasjon er lagt inn på alle medikamenter.
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Legemiddelbehandlingsplan for pasientene.

Noe nedgang av gjennomsnittlig antall legemidler pr. pasient. Det har nylig vært gjennomført
årskontroll der en også har gjennomgått legemidler.

Prosjektet har vært nyttig for sykehjemmet ved å ta i bruk en mere systematisk måte å gå
igjennom legemidler. Det har også svært nyttig at hele staben med pleiere deltar med et kritisk
syn på bruk av legemidler for å unngå unødvendig bruk av legemidler og risiko for
bivirkninger knyttet til det.

Planen er å opprettholde LMG på A1 og også gjennomføre det på A2. Videre skal en se om en
kan bringe metoden videre til korttidsavdelingene på B-bygget. Arbeidsmetoden har vært
svært nyttig og en har planer om å jobbe videre med LMG på sykehjemmet.

I forhold til LMG generelt kunne det vært utarbeidet en liste over mye brukte legemidler på
sykehjem, og bivirkninger en bør være spesielt oppmerksom på i denne brukergruppen. En
slik liste kunne blitt brukt av pleiepersonell og bidratt til å øke kunnskapen om legemidler hos
helsepersonell generelt.
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Læringsnettverksmetoden har vært en god måte å jobbe med LMG. En ser fram til videre
arbeid med LMG og fremtidige møter og kontakt i nettverket.

Selvevalueringstall: 5.

Med vennlig hilsen LMG-nettverket ved
Vea sykehjem.

3.1.4 Storesund bu og behandlingsheim

Deltakende enhet:
dementavdelingen
Gruppeleder:
Silje Kringlebotten Husebø
Måleansvarlig:
Silje Kringlebotten Husebø
Gruppemedlemmer:
Silje K. Husebø, Cathrine
Hage, Svein Martin
Helgeland og Anna Røthe.
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Beskrivelse av enhet:
Dementavdeling med 21 plasser, 1 stilling for sykehjemslege, 25 pleiere i turnus, 1
avdelingsleder, 1 merkantil og virksomhetsleder.

1) Bakgrunn og hensikt:
-

Vi valgte å ha som mål å ha fokus på rett legemiddel til rett indikasjon. Dette valgte vi
fordi vi visste at her hadde vi forbedringspotensialer og et mål vi kunne nå i løpet av
prosjektet. Ved å føre på indikasjoner på noen pasienter ved hver legevisitt ( x 1 per
uke) gikk det etter hvert veldig raskt og greit. Noen indikasjoner var litt mer
utfordrende å få på da pasientene gjerne hadde stått på medikamentet lenge og vi ikke
kunne finne rett indikasjon i journalen/de papirene vi hadde. Dette målet ble valgt på
grunn av at vi tidligere ikke har ført på indikasjon på medisinkort, og dette kan bidra
til økt pasientsikkerhet. Vi planla å nå dette målet ved og alltid å legge inn indikasjon
når pas fikk nye legemidler, men også ved å gå gjennom alle medisinkortene på
avdelingen og sette på indikasjon.

2) Metode og tiltak:
-

Rammer og vilkår var noe utfordrende. Sykehjemslegen er en dag på sykehjemmet og
det var ikke alltid medlemmene var på jobb den dagen. Men stort sett fikk vi tid å
prates litt hver onsdag, og satte av litt tid til LMG etter legevisitten de onsdagene
Cathrine var på jobb. Sykepleier Cathrine og avdelingsleder Silje hadde jevnlige møter
og Cathrine fulgte opp ved hver legevisitt. Prosjektperioden har vært, som beskrevet i
forrige statusrapport vært påvirket av at sykefraværet på avdelingen har vært høyt og
at vi i perioder kun har hatt sykepleier Cathrine på jobb. Dette har ført til at mye av
prosjektarbeidet har blitt gjort i korte bolker og i en hektisk hverdag. Hadde det vært
mulig å frikjøpe Cathrine mer, og at vi hadde hatt en til sykepleier med fra starten så
kunne det lettet noe av arbeidet. Avdelingsleder Silje begynte i avdelingsleder jobben
kort tid før prosjektet og har dermed vært en del opptatt med opplæring og diverse
kurs/møter i tillegg til sykefraværsoppfølging osv. Men vi syns selv vi har fått til
veldig mye til tross for disse hindrene på veien. Mer frikjøping av gruppens
medlemmer hadde blitt gjort om det var praktisk mulig i avdelingen.

-

Tiltakene vi satte i verk var å få en oversikt over hvilke pasienter som burde ha LMG
først, hvordan vi skulle dokumentere i PROFIL og hvordan vi ønsket å legge opp
LMG. Vi skrev ut masse papirer fra prosjektet, og burde nok brukt litt mer tid i starten
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til å finne ut hvilke skjema og hvilken metode vi skulle bruke. Men dette henger
sammen med situasjonen på avdelingen ( mangel på sykepleiere og sykdom ellers).
-

Vi startet med et par pasienter, og fant etter hvert ut at det gikk greit å ta flere enn vi
hadde satt som mål. Som beskrevet i statusrapporten så hadde vi siden før prosjektet
begynt å ha regelmessige legemiddelgjennomganger med sjekk av interaksjoner og
vurdering om behov for medikamenter. Dette gjorde at en del av LMG-rutinen
allerede var innarbeidet. Det som tok litt mer tid var å få på plass farmasøyt og få en
god rutine på hvordan vi kunne få en god rutine på det.

-

Målingene gikk greit, og vi skrev ut ny måling ca hver måned som vi hengte opp i
avdelingen.

Målinger på faste legemidler:

Målinger på LMG-siste halvår
Antall langtidspasienter
som har hatt
Tidsperiode

legemiddelgjennomgang
siste halvår, per
avdeling

Antall
langtidspasienter
siste måned, per

Merknad

avdeling

1 - 2016

19

21

Oppstart LMG

4 - 2016

19

21

måling for april

5 - 2016

19

21

måling mai

6 - 2016

21

21

Avslutning av prosjekt
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Måling på indikasjoner:

3. Resultat:
- Vi har ikke endret veldig på arbeidsmetoder, siden vi allerede var i gang med LMG på
jevnlig basis, men vi har fått i gang arbeider på en mer ryddig rutine. Vi har fremdeles en del
igjen med tanke på å få en rutine som er helt definert og beskrevet, men det skal gå greit å få
til relativt kjapt. Målingene har vist seg veldig stabile, som forventet siden vi hadde hatt en
del legemiddelgjennomganger fra før, men målingen på indikasjoner har steget kraftig og vi
klarte 100%. Vi kom også i mål med at alle pasientene har hatt LMG siste halvår.
- Erfaringene er at ved å ha fokus på legemiddelgjennomgang og ved å få på indikasjoner så
gir det en økt bevissthet, både blant sykepleiere og fagarbeidere, på legemiddelbruk. Det blir
stilt flere spørsmål om medikamentene, om bruken og om behovet for akkurat det
medikamentet er nødvendig eller ikke.
- Forbedringsarbeid tar tid og krever ressurser. Behovet for å ha fagkompetanse på jobb er
uten tvil en betingelse for å kunne få til forbedringsarbeid, og det er det vi har merket mest når
det gjelder dette prosjektet. Perioder hvor det kun var en sykepleier ( i turnus) på avdelingen
så sier det seg selv at det var vanskelig å få jobbet mye med prosjektet. Men etter hvert som
flere sykepleiere kom på plass så gikk forbedringsarbeidet lettere og den siste tiden har vi hatt
flere gode refleksjoner sammen med flere.
- Det mest givende har vært å se at målingene stiger slik vi ønsket, at vi er nærmere målet og
at vi får det til. Det mest vanskelige har vært å finne tid til å jobbe med prosjektet, å få
informert de andre på jobb tok tid og å komme i gang med å få sendt til farmasøyt (når det
ikke er sykepleier på jobb til å få tatt blodprøver osv så stopper det opp).
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- Samlede erfaring er at dette har vært en god prosess. Det har også vært veldig nyttig å få
tilbakemelding fra farmasøyt. Vi fikk bekreftet en del av de vurderingene vi fra før hadde tatt
av medikamentene til pasienten og gode forslag til endringer som vi kunne se nytten av.

4. Veien videre.
- Det vi skal gjøre videre nå er å få informert alle sykepleierne på avdelingen. Vi må ha en
gjennomgang av permene vi har laget og rydde i dem. Deretter vise permene vi har laget,
fortelle hvordan vi har jobbet, hvilke resultat vi har fått osv.
- Sykepleier Cathrine vil være den som driver arbeidet videre i avdelingen og som vil være
med å lære rutinene våre til den andre avdelingen på sykehjemmet. Avdelingsleder Silje vil
informere avdelingsleder på somatisk og være tilgjengelig i deres oppstart av rutinen.
- Vi ser behov for kompetanseutvikling innen farmakologi. Dette ønsker vi å oppnå ved å
invitere en person til å ha undervisning på sykehjemmet, for begge avdelingene.
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3.1.5 Myrdalsveien/Eideveien

Gruppeleder: Lill Foss
Måleansvarlig: Toril S. Torgersen
Gruppemedlem: Toril S. Torgersen,
Marit Elin Hansen og Lill Foss

1. Vi valgte å ta for oss tre utfordringer:
A) Fokus på å hindre uoverensstemmelser på
ordinasjonskortene mellom fastlege, bolig, sykehus og
spesialisthelsetjenesten. Grunnen til at vi valgte dette
er at vår erfaring viser at endringer i ordineringen til
brukerne ofte ikke blir videreformidlet til de ulike
instansene. Dette kan føre til feilmedisinering og at
vurderingene blir tatt på feil grunnlag.

B) Se på sammensetningene mellom de ulike
legemidlene gjennom samarbeid med farmasøyt for å
se om det burde gjøres endringer i forhold til den enkelte bruker.

C)Sikre oppfølging og videreformidling ved endringer i medikamentene.
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2. Vi hadde møter ved behov og det var tidvis behov for fristilling av personalet. Jeg ser for
meg at dette ikke vil bli et problem fremover siden prosjektet blir styrt av de ansatte i boligene
og derfor kan legges til arbeidstiden. For å nå målet tok vi kontakt med de ulike instansene for
å sammenlikne ordinasjonskortene og se til at alle har korrekt ordinering. Vi hadde
gjennomgang av retningslinjene med personalgruppene for å sikre rett overføring av
informasjon og vi laget retningslinjer for hvem som har ansvar for hva. Avklaring av roller og
ansvarsområde. Sist men ikke minst ble det laget en perm som beskrev prosjektet og hadde en
oversiktlig plan over hva som skulle gjøres, hvordan og hvor ofte. Dette for å sikre at
prosjektet videreføres på en så bra måte som mulig og ikke er avhengig av at personene i
denne arbeidsgruppa er tilgjengelige. Vi har korrigert fra ti til fem brukere. Dette siden de
resterende tar lite eller ingen medikamenter. Vi har møtt på noen hindringer hos fastlegen til
enkelte av dem siden han er på vei til å pensjonere seg og blant annet ikke har svart på
forespørsler. Det vil bli ny fastlege til de det gjelder.

3. Resultat:
Bruk av farmasøyt i gjennomgangen av legemidlene var utelukkende positivt. Samarbeidet
mellom bolig/farmasøyt/lege har fungert godt og har ført til endringer og videre oppfølging
hos flere av brukerne. Vi har sett oss selv litt i kortene og gamle godt innarbeidede rutiner har
fått et løft som har ført til forbedringer generelt i boligene.Hele personalet må innlemmes i
arbeidet for at resultatene skal bli så gode som mulig. Faste rutiner og klare retningslinjer må
være tilstede i arbeidet for at prosessene skal være gjennomførbare. Det er viktig med en
ansvars og myndighetsavklaring for høyskole og helsefagarbeidere i boligen for å avklare
hvem som har ansvar for hva. Det arbeides det med å lage nye stillingsbeskrivelser. Den
utarbeidede permen som beskriver prosjektet og fremgangsmåte gjør oppfølgingen og
videreføringen lett håndterbar.

4. Veien videre:
Prosjektet og det gode samarbeidet med farmasøyt/lege videreføres men gjennomgang hver
6mnd. Det er beskrevet i permen når gjennomgangen skal utføres.

Takk for samarbeidet!
Mvh,
Lill Foss
Avdelingsleder
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3.1.6 Bygnestunet

Måleansvarlig: Evie Katrine Vea
Gruppemedlemmer: Sølvi Hemnes, Randi Størkersen,
Evie Katrine Vea og Marthe Bårdsen

Beskrivelse av enheten
Bygnestunet er et bofellesskap med 16 beboere. Alle
har sin egen fastlege. Det er ca 30 ansatte, av disse 5
sykepleiere.

Bakgrunn og hensikt:
Karmøy kommune inviterte Bygnestunet til å delta i
læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem
og hjemmetjenesten, arrangert av Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna.
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Helse- og omsorgsministeren lanserte i 2011 den Nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I
trygge hender», og fra 2014 er kampanjen et femårig nasjonalt program. Hovedmålene er å
redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre
pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.
Vi har tatt utgangspunkt i «trygge hender» sitt mål. Hovedmålet er å unngå og å redusere feil i
legemiddelhåndtering. Vi har en visjon: Beboerne ved Bygnestunet er trygge på at de får
optimal medikamentell behandling gjennom et tverrfaglig samarbeid.

Metode og tiltak:
Vi har ikke grafisk fremstilling da det var tekniske problemer. Dette vil vi jobbe videre med
fremover. Vi har satt som mål at vi registrerer 2 ganger i året.
Gruppen har hatt 2 samlinger i lag. Da ble personal fritatt fra jobb.
Hjelpepleierne har tatt seg av symptomkartlegging. Sykepleierne har jobbet med koordinering
av blodprøver, legetimer, LMG, farmasøyt og samarbeid mellom beboer/pårørende. Dette har
vi jobbet med inn i mellom. Sykepleier har følget bruker til lege i sin fritid, da det er
vanskelig å få legetime.

Vi valgte ut 4 av beboerne til prosjektet. En av beboerne fikk endret helsetilstand i prosjektet.
Beboeren fikk komplisert lårhalsbrudd og dette medførte endringer i medisin.

Resultat:
De fire beboerne som er valgt har fått LMG. Det har vært litt endringer i medisiner. Dette
følges opp videre. Alle har hatt samstemming og fått indikasjoner.
Det har vært interessant med farmasøytvurdering. Vi mener at det har vært mer
kvalitetssikring ved bruk av farmasøyt i LMG.
Det mest givende med prosjektet er at resultatet har gitt endring. Det mest vanskelige med
prosjektet er koordinering- «ting tar tid». Vi har en hektisk hverdag og prosjektet har krevd litt
tid hver dag. Av den grunn har det vært vanskelig å krevd en hel dag fri til prosjektet for 4
medlemmer.
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Våres erfaringer med Læringsnettverket:
-

Belyse forbedringer med LMG

-

Fått veiledning i hvordan vi skal gå frem.

-

Har fått delt erfaringer med andre helsearbeidere i kommunen.

-

Har vært mye «papirer»- vanskelig å få oversikt.

-

Det har tatt vekk litt motivasjon at det har vært trøbbel med Extranett. Vi har ikke
kommet skikkelig i gang med det.

Veien videre:
-

Jobbe videre med Extra nett.

-

Registrering i Extra nett *2 i året, samtidig som gjennomgang av IPLOS.

-

Har satt som mål med LMG *1 pr.år- der det blir en del av årskontrollen. Samt LMG
ved innkomst.

-

Håper at Paula Nordbø jobber videre med å få symptomkartleggingsskjema inn i
profil.

-

Vi ser at det hadde vært behov for kompetanseutvikling med samarbeid med farmasøyt
videre i LMG.

3.2

Utsira kommune

3.2.1 Siratun sykestue
Deltakende enhet: Siratun sykestue
Gruppeleder: Sigrid Ankervik Thomassen
Måleansvarlig: Sigrid Ankervik Thomassen
Gruppemedlemmer: Sigrid Ankervik Thomassen og Kjersti Klovning Skare

Beskrivelse av enheten: 8 rom/sengeplasser (5 i bruk for øyeblikket), legens (Stig R.
Lillesund) stilling er på cirka 1,5 timer per uke (han har legevisitt en dag annenhver uke på
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kveldstid, ellers telefonkontakt ved behov). Vi er 14 pleiere med ulike utdanninger og
stillingsprosenter (4 sykepleiere, 4 helsefagarbeidere, 6 assistenter).

1. Bakgrunn og hensikt: Hensikten for endringen er vårt ønske om at pasientene skal få best
mulig og forsvarlig pleie, både med tanke på bruk av legemidler og ellers oppfølging av
fysiske og psykiske funksjoner (vi innfører både årskontroll og LMG i samme slengen). Vi
håper at målingene vil vise at vi når målet vårt; kontinuerlig og sikker oppfølging av
pasientene våre. Vårt overordnede mål ved å delta i dette prosjektet var at vi ønsket å sikre
riktig legemiddelbruk hos våre pasienter. Vi så på dette som et overkommelig mål, da
sykehjemmet vårt ikke er stort, og nye rutiner kan innføres uten store problemer, siden det er
så oversiktlig på avdelingen. Planen vår var å ta to beboere per måned frem til sommeren,
både LMG og årskontroll.

2. Metode og tiltak: Siden vi er en liten organisasjon, har vi ikke hatt direkte behov for
teammøter, vi har holdt kontakten jevnlig underveis. Vi har ikke hatt behov for å fristille
personale, vi har tatt symptomkartleggingene og sjekklista når vi har vært på vakt i
avdelingen. Kjersti har samlet sammen informasjonen som ble funnet, og har videresendt den
til farmasøyten. I starten av prosjektet hadde vi et møte med farmasøyten, det var veldig
forklarende, og gav oss innsikt i hvordan hun tenkte angående legemiddelbruk og
gjennomgang av våre brukeres medisiner. Vi har også hatt møter med lege, selve
gjennomgangen av sjekklista, blodprøvesvar og farmasøytens funn, samt årskontroll.

Midtveis i perioden fikk vi et frafall av diverse personell av ulike årsaker (sykepleiere), som
satt en midlertidig stopper for prosjektet vårt. Vi hadde også to dødsfall i avdelingen på en
måned, så ressursene våre gikk til dette. Vi antok likevel at planen vår om å ta LMG og
årskontroll på alle beboerne før sommeren kunne gjennomføres. Vi registrerte ikke i extranett
i april, men nå i mai. Grafene ble ganske annerledes, både på grunn av dødsfall, men også på
grunn av et økt fokus på faste medisiner, eventuelle medisiner, samt indikasjoner. Ingen av
våre 5 pasienter har fått en legemiddelrelatert oppfølgingsplan, dette er utsatt til høsten.

3. Resultat: Vi har brukt samme fremgangsmåte på alle LMG på vår avdeling. Vi opplever at
skjema for symptomkartlegging og sjekkliste for LMG i sykehjem overlapper hverandre på
ganske mange områder, så det kan bli aktuelt å lage en egen liste tilpasset vårt sykehjem til
høsten. Vi har hatt fire LMG og årskontroller til nå i år, målet var også å ta den femte før
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sommerferieavviklingen. Grunnet mangel på personell og prioritering av andre oppgaver,
kom vi for sent i gang til å kunne gjennomføre dette. Pasienten har tatt blodprøver og skal
allikevel ha årskontroll i neste uke. Lillesund har også endret/redusert pasientens medisiner
den siste måneden. Medisinlista til vedkommende har få medikamenter, så vi vurderer det
som forsvarlig å vente til høsten med denne. Dette er kommunelegen enig i.

Vi har blitt mer oppmerksomme på hva som er oppført på ordinasjonskortet. Vi mangler
indikasjoner på en rekke legemidler og dette må vi rydde opp i sammen med legen. Større
fokus på dette gir økt trygghet, både for oss og våre pasienter. Det har vært et mål og få ned
antall legemidler på lista. Flere av beboerne hadde opp mot 20 ulike legemidler samlet på
ordinasjonskortet, og mange av disse var ikke lenger i bruk. Vi ser likevel, at med tanke på
hvor vi bor og at vi har sjelden legebesøk, kan det være greit med noen ekstra medisiner på
eventuelt medisinlista. Dette fordi de da er ordinert av en lege (Lillesund), som kjenner
pasientene godt, og vi slipper å ringe legevakten.

Vi er veldig positive til å være med i Læringsnettverket. Vi synes det er lærerikt å møte
personell fra andre helseinstitusjoner, slik at vi kan utveksle erfaringer og gi tips/råd. Vi
deltok på to samlinger, og foredragsholderne snakket om relevante temaer, som igjen var
relevante for gruppearbeidet. Dette synes vi er en spennende måte å lære på!

4. Veien videre: Vi opplever at skjema for symptomkartlegging og sjekkliste for LMG i
sykehjem overlapper hverandre på ganske mange områder, så det kan bli aktuelt å lage en
egen liste tilpasset vårt sykehjem til høsten. Vi har også en svært endret personellsituasjon fra
august av, så når LMG og årskontroll skal videreføres, blir det aktuelt å ha møter angående
gjennomføring av disse. Kanskje våre nye kollegaer har gode råd og tips fra sine tidligere
arbeidsplasser. LMG og årskontroll har kommet for på bli på vår avdeling.

Det kreves god planlegging for å gjennomføre LMG hos oss, siden legen kun er her
annenhver uke og farmasøyten har base på Stord. Vi vil se på disse utfordringene til høsten,
for om mulig finne bedre løsninger.

Selvevalueringstall: 5
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4.0

Oppsummering/erfaringer

Oppsummeringen fra kommunene som leverte inn sluttrapport viser at:


Læringsnettverk er en god arbeidsmetode.



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



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



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. Kan være utfordrende
med tilsynslege i lav stillingsprosent på sykehjem, og mange fasteleger å forholde seg
til i hjemmetjenesten



Tilstrekkelig faglig kompetanse på jobb er en betingelse for å kunne få til
forbedringsarbeidet.



Tiltakspakken må tilpasses lokalt til den enkelte kommune og avdeling.



LMG er positivt for brukerne og pårørende har gitt gode tilbakemelding



Personalet har hatt nytte av verktøyene i tiltakspakkene . Kunne fått en bedre oversikt
over materiell /skjema knyttet til tiltakspakken på første samling slik at teamene ikke
trenger å bruke tid på å lete seg fram i «skjemaveldet» i etterkant av samlingene.
Myrdalveien/ Eideveien utarbeidet en prosedyreperm med ovversikt etter første
samling for å få en oversikt og denne kan fås ved henvendels til teramet fra
Myrdalveien/ Eideveien.



Personalet opplever det givende å se resultater etter gjennomførte tiltak. Utfordringer
med tilgang i extranet har krevd unødvendig bruk av ressurser og vært noe
demotiverende.



Prosjektet har ført til bedre samarbeid mellom lege og pleiepersonell.



Arbeidet har ført til økt oppmerksomhet på legemiddelbruk , interaksjoner og
indikasjon bak forskrivning. Det har også ført til mer strukturert tilbakemelding på
virkning/bivirkning.
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Det har ført til reduksjon i bruk av behovs medisin og mer fokus på ikkemedikamentelle tiltak som måltider og miljøterapeutiske tiltak.



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



Nyttig å møte personell fra andre helseinstitusjoner og utveksle erfaringer og gi/få tips
og råd.



Nyttig at IT-koordinator i kommunen deltar i lokal tilpasning av tiltakspakken.
Ønskelig at symptomkartleggingsskjema legges inn i kommunens elekstroniske
journalsystem (profil)



Ønskelig med en liste over de mest brukte legemidler i sykehjem og bivirkninger en
bør være spesielt oppmerksomme på. Dette kan bidra til økt kunnskap om legemidler
i hele personalgruppen.
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5.0

Spredning av pasientsikkerhetsprogrammet

Omtale i Haugesunds avis 22.06.2016:

Viser også til USHT Helse Fonna sin nettside : www.bjorgeneush.no
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6.0

Økonomi

USHT har tilbudt kommunene gratis deltakelse i læringsnettverket inkludert gratis materiell,
lunsj, kaffe/te og frukt under samlingene.

7.0
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