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Sammendrag 
Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) har i sin strategi, ”Utvikling 

gjennom kunnskap, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester – en nasjonal satsning, 

Overordnet strategi 2011-2015” (Helsedirektoratet, 2010), fått i oppdrag av Helsedirektoratet 

å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i sitt fylke. Herunder 

ligger å være pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte 

satsningsområder.  

Åfjord kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) og Søbstad helsehus, 

Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag (USH) gjennomførte læringsnettverket Riktig 

legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester for 13 kommuner i Sør-Trøndelag i perioden 

september 2015 til april 2016. Læringsnettverket ble gjennomført med støtte fra 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og har fulgt Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender 

24/7” sin modell der målet er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for 

pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.  

Kommunene har deltatt med team bestående av to-seks deltakere. Alle kommunene fikk i 

utgangspunktet plass til to team; ett for hjemmetjenesten og ett for sykehjem. For noen var det 

mer hensiktsmessig å stille med ett blandet team og noen få gjorde derfor det. 

Målinger viser at det i Sør-Trøndelag har blitt gjennomført ca 137 legemiddelgjennomganger 

og 247 samstemminger av legemiddellister i perioden september-2015 – april-2016, som 

følge av læringsnettverket. Indikasjonsskrivning på pasientenes legemidler har blitt utført i 

stor grad, og det totale antallet legemidler har gått ned.  

Evalueringene forteller om fornøyde deltakere som har lagt ned mange timers arbeid med å 

forbedre legemiddelhåndteringen på sine enheter.  
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Bakgrunn 
Legemidler er viktige medisinske tiltak ved forebygging, behandling og lindring av ulike 

sykdommer og symptomer, men legemiddelbehandling må kvalitetssikres. Feilmedisinering 

fører hvert år til unødig lidelse for mange pasienter, i tillegg til at det påfører samfunnet store 

utgifter (Helsetilsynet, 2010) 

Eldre personer, særlig de over 75 år, har ofte flere kroniske sykdommer samtidig og 

behandles med flere legemidler samtidig. Riktig bruk av legemidler kan gi stor nytte, men 

mulighetene er også store for legemiddelrelaterte problemer (LRP) som gir skade. I tillegg er 

også eldre mer sårbare for bivirkninger og andre legemiddelrelaterte problemer. Noen 

legemidler er av den grunn uegnet hos eldre, og mange legemidler må gis i lavere doser enn 

til yngre personer.  De eldre pasientene er også ofte i kontakt med helsetjenesten på 

forskjellige nivåer og i overføringen mellom forskjellige instanser, for eksempel ved 

utskrivning fra sykehus, kan det lett skje feil (Ranhoff, 2016). Minst en av ti 

sykehusinnleggelser av eldre på medisinsk avdeling skyldes feil bruk av legemidler og en 

tredjedel av sykehjemspasienter bruker minst ett uhensiktsmessig legemiddel. Årsaker til 

feilmedisinering kan være at legemiddellisten ikke er samstemt eller oppdatert, samt at 

legemiddelbehandlingen for den enkelte bruker ikke er kvalitetssikret ved 

legemiddelgjennomgang (St.meld. nr 18 (2004-2005)). 

I 2011 ga Helsedirektoratet ut rapporten ”Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på 

sykehjem og i hjemmesykepleien” (Helsedirektoratet, 2011). Denne hadde fokus på 

legemiddelbruk blant eldre og det ble samme år, etter oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet, utarbeidet en nasjonal pasientsikkerhetskampanje, hvor riktig 

legemiddelbruk i sykehjem og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten var blant 

innsatsområdene. I 2013 ble det bestemt at kampanjen skulle videreføres som et program frem 

mot 2020 (Pasientsikkerhetsprogrammet, 2016).  

Programmet har tre overordnede målsettinger: 

 Redusere pasientskader 

 Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

 Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten (Pasientsikkerhets-

programmet, 2014). 
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Programmets arbeidsmetode 

Læringsnettverk 

Pasientsikkerhetsprogrammets arbeid med de ulike innsatsområdene er basert på 

læringsnettverk som metode. Læringsnettverk er et verktøy som blir brukt i forbedringsarbeid 

i helse- og omsorgstjenesten. Hensikten er å spre kompetanse på ulike områder og bedre 

kvaliteten på tjenestene. Kjernen i læringsnettverk er felles kompetanseutvikling på tvers av 

profesjon, avdeling og organisasjon (Bakke, Udness & Harboe, 2014). 

Et læringsnettverk kan kjennetegnes som følgende: 

 En eller flere personer, evt. et fagmiljø, har ansvar for å planlegge og å organisere 

læringsnettverket 

 Nettverket består av tverrfaglig sammensatte forbedringsteam 

 Hensikten er å forbedre et eller flere områder som har lav kvalitet 

 Deltakerne får innblikk i forskning, og lærer av andre som har gjennomført 

forbedringer på området 

 Deltakerne lærer om og bruker forbedringsmetoder og enkle verktøy i arbeidet 

 Teamene lager målbare mål for forbedringsområdet og samler data for å følge med 

om målene blir nådd 

 Teamene møtes på 3-4 samlinger over en bestemt tidsperiode for å dele erfaringer 

og inspirere hverandre 

 Mellom samlingene møtes deltakerne i teamene regelmessig og jobber med 

spesifikke oppgaver. 

 (Kunnskapssenteret, 2016) 

 

Tiltakspakker og målinger 

Programmet har utarbeidet tiltakspakker beregnet på det enkelte innsatsområdet. Tiltakene er 

forskningsbaserte og skal være enkle å iverksette. For Riktig legemiddelbruk er de beskrevet i 

egne veiledere; en for sykehjem og en for hjemmetjenesten. 

For sykehjem: 

 Tverrfaglige strukturert legemiddelgjennomgang ved innkomst, halvår og 

årskontroll 
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 Etablere struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og 

legemiddelgjennomgang med oppfølging 

 Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, 

vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal innen 24 timer etter endringer 

 Sikre tverrfaglig undervisnings- og casemøter om optimal legemiddelbehandling 

av pasientene  

For hjemmetjenesten: 

 Samstem legemiddellisten mellom pasient, hjemmetjeneste og fastlege 

 Tverrprofesjonell strukturert legemiddelgjennomgang av hjemmeboende pasienter 

med vedtak om legemiddelhåndtering når dette anses nødvendig ut fra en 

medisinsk og sykepleiefaglig vurdering  

 Sikre oppfølging av legemiddelforskrivning med faglige observasjoner, 

vurderinger og dokumentasjon i pasientjournal (innen to virkedager) etter 

endringer 

 Etabler struktur i pasientjournal som sikrer dokumentasjon av samstemming og 

legemiddelgjennomgang med oppfølging  

Formålet med tiltakspakkene er å skape forbedring over tid. For å kunne synliggjøre resultater 

og stimulere til videre forbedring har kampanjen opprettet en nettbasert database for målinger; 

Extranet. Hvert team får tilgang til en egen hjemmeside hvor de kan plotte inn data og følge 

egne forbedringer. Når data er registrert, kan teamene kjøre ut oversikter av resultater, 

hendelser eller endringer. Medlemmene kan kommunisere seg i mellom, og med sekretariatet, 

for å få hjelp og utveksle erfaringer. Extranet kan også brukes til å registrere målinger og 

følge opp resultater på lokale prosjekter utenom kampanjen (Pasientsikkerhetsprogrammet, 

2014).  

 



8 

 

Organisering  

Prosjektgruppen 

Prosjektgruppen har bestått av: 

Sissel Kvam, FoU-koordinator, USH Søbstad helsehus 

Tone Dypaune, fagutviklingssykepleier, USH Søbstad helsehus 

Gunnveig Årbogen Ugedal, FoU-koordinator, UHT Åfjord kommune 

Laila Refsnes, leder, UHT Åfjord kommune 

Åfjord kommune og Søbstad helsehus deltok i 2012 i det nasjonale læringsnettverket til 

pasientsikkerhetsprogrammet.  

Prosjektgruppas arbeid 

I januar 2015 arrangerte USHT en workshop for alle kommunene i fylket der vi sammen ble 

enige om hvilke innsatsområder kommunene ønsket vi skulle satse på; riktig legemiddelbruk 

var en av disse. I februar 2015 hadde prosjektgruppa sitt første arbeidsmøte. Til sammen har 

prosjektgruppa hatt fire arbeidsmøter før 1. samling, fire arbeidsmøter mellom 1. og 2. 

samling, to møter mellom 2. og 3. samling og to møter etter 3. samling. Disse arbeidsmøtene 

har funnet sted enten ved Søbstad helsehus eller i Åfjord. Arbeidsmøtene har bestått av 

planlegging og delegering av arbeidsoppgaver. Vi hadde også faste møter kvelden før 

samlingene, og da inviterte vi foreleserne. Spesielt viktig var det å få møte seniorrådgiver 

Maren Schreiner fra Helsedirektoratet kvelden før første samling. Vi hadde hatt kontakt med 

henne i planleggingsfasen, men fikk denne kvelden gått igjennom undervisningspermen og 

kvalitetssikret denne i tillegg til å gå gjennom gjennomføringen av 1. samling og det 

resterende arbeidet med læringsnettverket. Vi fikk gode tips og råd til innhold i de to siste 

samlingene.   

I mai 2015 deltok Sissel Kvam og Tone Dypaune, USH, på den nasjonale Helsekonferansen. 

Der kom vi i kontakt med UHT Oslo, som hadde gjennomført læringsnettverk for 

hjemmetjenesten i Oslo. De hadde tatt pasientsikkerhetsprogrammets undervisningsperm og 

utarbeidet den til ”sin”. Vi var så heldige å få et eksemplar og brukte både den og 

pasientprogrammets perm som grunnlag når vi utarbeidet vår egen.  

Gunnveig Årbogen Ugedal og Tone Dypaune deltok med sine respektive enheter i den 

nasjonale kampanjen i 2012 og brukte mye av sine erfaringer derfra når vi nå skulle 

gjennomføre det samme i vårt fylke. Sissel Kvam deltok på en fagdag i regi av Nord-

Trøndelag fylke våren 2015.  

Under vårt planleggingsarbeid til gjennomføringen av læringsnettverket i vårt fylke har vi 

benyttet oss av andres erfaringer. Sør-Trøndelag fylke er et av fylkene som er sist ut med et 
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slikt læringsnettverk, og dette dro vi veksler på. Nord-Trøndelag hadde gjennomført 

tilsvarende læringsnettverk og de hadde også utarbeidet en god rapport, Riktig legemiddelbruk 

i kommunehelsetjenesten, Erfaringer fra læringsnettverk i Nord-Trøndelag (Devik, 2014) som 

vi lærte mye av. Spesielt forhold man så i etterkant at man kunne ha gjort annerledes forsøkte 

vi å ta lærdom av. I tillegg benyttet vi flittig internettsidene til det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet.  

Økonomi 

USHT søkte om midler fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og fikk innvilget dette. 

Læringsnettverket var derfor gratis for deltakerne bortsett fra at reise- og lønnskostnader i 

forbindelse med samlingene måtte bekostes av kommunene.  
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Gjennomføring 

Rekruttering og deltakere 

Vi ønsket et læringsnettverk for hele fylket, 25 kommuner, og som var rettet mot både 

sykehjem og hjemmetjenesten. Prosjektgruppa utformet invitasjon (vedlegg 1) og den ble 

sendt via e-post til alle ledere innenfor pleie og omsorg. Informasjon om læringsnettverket ble 

også lagt ut på USHT`s facebookside og USH` nettside. For Trondheim kommune ble det i 

tillegg sendt et informasjonsskriv til fastlegene, etter oppfordring fra Enhet for legetjenester 

og smitteversarbeid, hvor man informerte om læringsnettverket og oppfordret fastlegene om å 

stille seg positive dersom de ble forespurt om deltakelse fra hjemmetjenesten. I tillegg ble det 

informert om at deltakelsen var poenggivende for leger.  

Kommunene ble oppfordret til å stille med team bestående av 3-5 personer med tverrfaglig 

sammensetning; lege/tilsynslege/fastlege, sykepleier eller annet helsepersonell med daglig 

ansvar for legemiddelbruk, farmasøyt og leder. Alle deltakende kommuner hadde anledning 

til å stille med 2 team; ett for sykehjem og ett for hjemmetjenesten eller ett blandet team. 

I invitasjonen til kommunene ble det beskrevet hva et læringsnettverk kjennetegnes av og hva 

teamene forpliktet seg til ved å delta. Det ble også opplyst om beregnet tid fra september 2015 

til april 2016.  

Det ble informert om at gode resultat i forbedringsarbeid er avhengig av ledelsesforankring, 

og det ble derfor bedt om at ett av teammedlemmene skulle være 

avdelingsleder/mellomleder/fagleder. I tillegg ble enhetsleder/virksomhetsleder invitert med 

til første og siste samling som observatør. Dette for å sikre vedvarende resultater og spredning 

innad i kommunen.  

Da påmeldingsfristen nærmet seg ringte vi rundt til kommunene vi ikke hadde hørt noe i fra 

og minnet om invitasjonen. Dette arbeidet medførte stor økning i påmeldingen. 

Samlinger  

Det ble gjennomført 3 samlinger i løpet av læringsnettverket (programmene for samlingene, 

vedlegg 2, 3 og 4). 

1. samling  

Ble gjennomført 09.09.15. og læringsnettverket ble åpnet av fylkeslegen i Sør-Trøndelag. 

Innholdet på den 1. samlingen var undervisning og opplæring i tiltakspakkene og Extranet ved 

seniorrådgiver Maren Schreiner, Helsedirektoratet, i tillegg til gruppearbeid. Gruppearbeidet 

besto i hovedsak av ansvarsfordeling innad i teamene og man skulle enes om teamets 

hovedmål og resultatmål.   
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2. samling 

Ble gjennomført 27.01.16. Carol Perez Romay fra Helsedirektoratet foreleste om Extranet. 

Overlege i Statens legemiddelverk, Morten Finckenhagen, hadde en forelesning om 

brukermedvirkning. Sykehjemslege Pernille Bruusgård snakket om polyfarmasi og riktig 

legemiddelbruk for eldre. I tillegg besto dagen av gruppearbeid, både tverrkommunalt og i 

egen team. Under det tverrkommunale gruppearbeidet ble deltakerne satt sammen i grupper 

fra de ulike kommunene og målet for gruppearbeidet var erfaringsutveksling fra arbeidet som 

var blitt gjort så langt i perioden. Gruppearbeidet i egne team etterpå besto av å dele 

erfaringer/refleksjoner fra det tverrkommunale arbeidet i tillegg til videre planlegging av sitt 

arbeid.  

 

3. samling 

Ble gjennomført 26.04.16. Denne dagen besto i hovedsak av fremlegg av teamene resultater. I 

tillegg hadde vi en forelesning om implementering og veien videre, presentert av Mette 

Fredheim, Kvalitetskoordinator ved UNN Tromsø.  

 

Veiledning 

Hvert team fikk egen veileder. En var farmasøyt, en hadde året før arrangert tilsvarende 

læringsnettverk i Nord-Trøndelag og den siste hadde selv deltatt i det nasjonale 

læringsnettverket. Disse tre fordelte teamene seg i mellom slik at en av veilederne hadde fem 

team, en annen hadde syv team og den tredje hadde åtte team ved oppstarten av 

læringsnettverket.   

Oppdraget til veilederne var å bistå sine team i de ni månedene læringsnettverket varte. De 

skulle være tilstede ved alle samlingene. Under første samling ble de presentert og gikk rundt 

til sine team for å knytte første kontakt og bistå med gruppearbeidet. Veilederne fikk i 

oppdrag å ta kontakt med sine respektive team ca 14 dager etter 1. samling for både å 

opprettholde kontakten og også for å holde motivasjonen og interessen for arbeidet ”varmt”. 

Deretter skulle teamene selv ta kontakt med sin veileder ved behov. 

Vi hadde en egen veileder for Extranetspørsmål. Han hadde tidligere deltatt som 

måleansvarlig på det nasjonale læringsnettverket, og hadde møter med opplæring både med 

Maren Schreiner og med Carol Perez Romay. Han deltok ikke på samlingene, men ble 

presentert av oss som arrangør. Måleansvarlige fra de ulike teamene fikk hans kontaktinfo og 

ble bedt om å kontakte ham ved behov. 

Alle veilederne jobbet på timesbasis. De fikk betalt for samlingene de deltok på og hver 

påbegynte time ved individuelle teamveiledninger. De fikk også dekket reiseutgifter i 

forbindelse med samlingene.  

En av veilederne trakk seg fra oppgaven som veileder før 2. samling. En av de andre 

veilederne tok over hennes team.  
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Veiledernes arbeid ble evaluert. 

 

Verktøy 

Extranet 

Som måleverktøy har det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet benyttet Extranet. Extranet 

er et nettbasert dokumentasjons- og analyseverktøy for målinger som deltakende enheter i det 

nasjonale pasientprogrammet kan benytte fritt i forbindelse med eget forbedringsarbeid.  

Dette verktøyet ble vi anbefalt å benytte i vårt læringsnettverk også.  

Undervisningsperm 

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet har utarbeidet en undervisningsperm til 

deltakerne. Vi tok utgangspunkt i denne permen, men valgte å gjøre den til ”vår”. Vi opplevde 

at det var svært mye tekst i den opprinnelige permen, så våre endringer var i hovedsak 

forenkling av informasjonen. Vi utarbeidet også en ny prosedyre for legemiddelgjennomgang, 

der selve prosedyren er den samme, men den har en litt annen utforming enn den 

opprinnelige. Permen ble kvalitetssikret av Maren Schreiner fra Helsedirektoratet.  

 

Oppmøte og fravær, deltakelse 

I oppstarten deltok 86 personer fra 14 kommuner fra Sør-Trøndelag fordelt på 20 team.  

Etter 1. samling valgte 1 kommune med 9 deltakere og trekke seg. Etter 2. samling mistet vi 

ytterligere 1 kommune. I tillegg var det ett team fra en tredje kommune som avsluttet 

læringsnettverket etter 2. samling. Da vi avsluttet læringsnettverket i april var det derfor 12 

kommuner med 17 team som hadde gjennomført læringsnettverket.  

Oppmøte til samlingene varierte noe. På den 1. samlingen var det naturlig nok så å si fullt 

oppmøte blant deltakerne. På de to resterende samlingene var det noe fravær. Årsak til noe av 

dette var sykdom, men vi opplevde også at det var planlagt fravær, som vi ikke ble varslet om 

på forhånd. I invitasjonen kom det ikke frem at vi ønsket beskjed ved fravær til samlingene. 

Underveis i læringsnettverket var det mange forandringer i sammensetningen av teamene. 

Noen sluttet, fikk seg ny jobb, gikk ut i permisjon og andre kom til. Ca. 5 team hadde med 

leder som observatør.  

Mellom samlingene skulle teamene møtes på egen arbeidsplass, jobbe for å nå egne mål ved å 

planlegge og gjennomføre tiltakene i Pasientsikkerhetsprogrammet . Teamene skulle skrive og 

sende inn en statusrapport før 2. samling, og en sluttrapport før 3. samling. I tillegg skulle de 

presentere sitt arbeid i en plakat som de skulle ha med til 3. samling. Plakatene ble hengt opp i 

kurslokalene, og alle deltakerne kunne betrakte hverandres plakater i pausene.  
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Statusrapportene ble videresendt til veilederne for de respektive teamene. Ett team leverte 

ikke statusrapport. Og ett annet team leverte ikke sluttrapport. 

Deltakere som hadde vært til stede på to av tre samlinger, og som hadde sendt inn både 

statusrapport og sluttrapport fikk tilsendt kursbevis. På siste samling ble det opplyst om at vi 

måtte få tilsendt navn på det team-medlemmet som skulle motta kursbevisene, og personens 

postadresse. Etter å ha purret per e-post manglet vi fremdeles en del kontaktinfo. 

 

Invitasjon til farmasiutdanningen 

Vi rettet en henvendelse til masterutdanningen i farmasi ved NTNU hvor vi inviterte 

interesserte masterstudenter som observatører til de to siste samlingene. Tanken bak dette var 

at studenter som ønsket å skrive masteroppgave om problemstillinger knyttet til riktig 

legemiddelbruk kunne komme i kontakt med team som kunne ha vært informanter til 

kvalitative eller kvantitative masteroppgaver (se vedlegg 5). 

En student deltok på 2. samling, men det er noe uklart om det ble etablert kontakt, og om dette 

bidro til masteroppgave for studenten.  

Vurdering av læringsnettverket 

Deltakernes evaluering  

 Deltakerne fylte ut evalueringsskjema etter hver samling. Etter den første samlingen fikk 

deltakerne tilsendt skjemaet og skulle returnere dette ferdig utfylt. Ved samling 2 og 3 satte vi 

av litt tid på slutten, slik at deltakerne fikk gitt oss sin respons der og da.  

Evalueringene viste at deltakerne var godt fornøyd med foredragsholderne ved alle 

samlingene. Morten Finkenhagen og Pernille Bruusgaard fikk spesielt gode tilbakemeldinger. 

På hver samling var det sekvenser med gruppearbeid. Gruppearbeidene fikk gode 

evalueringer. Deltakerne svarte at nytteverdien av gruppearbeid både i eget team og i 

tverrkommunalt sammensatt gruppe hadde høy eller svært høy nytteverdi ved begge 

samlingene.  

På den siste evalueringen kom det frem at flere at deltakerne kunne tenkt seg å ha hatt med 

lege i teamet som hadde gjennomført læringsnettverket sammen med dem. Selv om de fleste 

teamene gav uttrykk for at de hadde hatt et godt samarbeid med legene, så de at det hadde 

vært hensiktsmessig at også disse deltok på samlingene.  

Vi spurte også deltakerne om hvor nyttig det hadde vært å lage egen plakat. Her svarte 15 

middels og 16 nyttig (n= 39). Omtrent samme resultat fikk vi på spørsmålet om læringsutbytte 

de hadde av å studere de andre teamenes plakater.  
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Hoveddelen av 3. samling ble besto av teamenes fremlegg av sine resultat i plenum. De aller 

fleste svarte at de var middels, eller godt forberedt. Deltakerne vurderte nytteverdien av å lytte 

til de andre teamenes fremlegg som stor; 7 svarte i svært stor grad, 25 svarte høy grad og 9 

svarte middels (n= 41). 

I evalueringsskjemaene både på 2. samling og 3. samling var det spørsmål som omhandlet 

veiledningen deltakerne hadde fått. Veiledernes innsats fikk noe blandet resultat på 

evalueringen. Omtrent halvparten av deltakerne sier at hjelpen de fikk fra veilederne mellom 

1. og 2. samling var i middels grad nyttig (n = 32). Mellom 2. og 3. samling var svarene mer 

spredt, 15 svarer her at hjelpen fra veilederne var unyttig mens 5 krysser av for svært høy grad 

eller høy grad av nytteverdi. 5 av deltakerne sier at de ikke ble kontaktet av veilederne 

mellom 1. og 2. samling, og få har hatt kontakt med veilederne mellom 2. og 3. samling, men 

her sier de også at de selv ikke har tatt kontakt fordi de ikke hadde behov for hjelp.  

Det var en måleansvarlig på hvert team, som skulle legge inn data i Extranet. 23 av de 26 

måleansvarlige sa at de hadde hatt behov for hjelp med Extranet, og 11 av de som hadde 

mottatt hjelp med Extranet svarte at hjelpen de hadde mottatt var nyttig i høy eller svært høy 

grad (n= 21) på 2. samling. På 3. samling svarte 7 at hjelpen de hadde fått enten var nyttig i 

høy grad eller i svært høy grad, mens 4 svarte middels, og 7 i liten grad nyttig (n=27). 

Vi ønsket å få kunnskap om hvordan teamene hadde arbeidet på egen arbeidsplass mellom 

samlingene. Mellom 1. og 2. samling hadde de fleste møttes og jobbet med planlegging og 

tiltak enten hver måned, eller 1-3 ganger. Mellom 2. og 3. samling så vi en noe økt 

arbeidsmengde. 25 hadde møttes 1-2 ganger, 4 hver måned og 9 flere ganger hver måned 

(n=40). Den samme økningen fant sted også når det gjaldt å få avsatt tid til å arbeide med 

prosjektet fra sin ledelse. Mellom 1. og 2. samling svarte 13 at de fikk avsatt tid, men ikke 

nok og 7 at de fikk avsatt nok tid (n=29). Mellom 2. og 3. samling svarte 18 at de fikk avsatt 

tid, men ikke nok og 17 at de fikk avsatt nok tid (n=41).  

Ved siste samling svarte deltakerne også på spørsmål om totalopplevelsen med 

læringsnettverket. Vi spurt om de var godt nok forberedt på arbeidet i læringsnettverket, noe 

flertallet ikke var. 24 svarte nei, og 15 svarte ja. I kommentarfeltet kommer det frem at dette i 

all hovedsak skyldes manglende informasjon fra leder. 

Men deltakerne vurderer nytteverdien av å være med i læringsnettverket som god; 

Hvordan vil du vurdere nytteverdien av deltakelsen for deg og dine kollegaer? 
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Hvordan vil du vurdere nytteverdien for deres pasienter/ brukere? 

 

 
 

På spørsmål om hva som var det beste med å være med fikk vi mange ulike kommentarer, 

som økt samarbeid, lære av andre, økt systematisk tenkning, økt kunnskap om riktig 

legemiddelbruk, innføring av nye rutiner 

 

På spørsmål om hva som var det mest negative med å delta i læringsnettverket er det to 

faktorer som skiller seg ut. Det første var Extranet, som var vanskelig å forstå og bruke. Det 

andre var at det ble svært mye informasjon på 1. samling.  

 

 

Totalopplevelsen av læringsnettverket i Riktig legemiddelbruk 
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For mer info om evalueringen, se de sammenfattede evalueringsskjemaene i vedlegg 6, 7 og 

8. 

På den 3. samlingen skulle teamene legge frem sine resultater og fortelle litt om sine 

erfaringer. Noen av teamene gav her uttrykk for at de skulle ha hatt med seg flere 

hjelpepleiere/helsefagarbeidere i sine team. Disse teamene besto utelukkende av sykepleiere 

og man så i ettertid at man burde ha hatt med flere faggrupper for å gjøre arbeidet til 

avdelingen ”sitt” og på den måten kanskje forenkle implementeringsarbeidet.  

 

Resultater 

Det er vanskelig å trekke noen eksakte tallfestede konklusjoner om faktisk forbedringsarbeid 

som er gjort i fylket på bakgrunn av innsendte status-rapporter og sluttrapporter, 

presentasjoner i plenum og lesing på plakater. I etterkant ser vi at oppgavetekstene til de ulike 

rapportene ikke inviterer til rapportering av konkrete tall. Allikevel har noen team oppgitt 

dette, mens andre har nevnt størrelser som ”hele avdelingen”, og ”betydelig”, osv. Vi har 

derfor gjort et estimat.  

I Sør-Trøndelag har det blitt gjennomført ca 137 legemiddelgjennomganger og 247 

samstemminger av legemiddellister i perioden september-2015 – april-2016, som følge av 

læringsnettverket. Indikasjonsskrivning på pasientenes legemidler har blitt utført i stor grad, 

og det totale antallet legemidler har gått ned.  

 

Våre erfaringer 

Rekruttering 

Invitasjon ble sendt pr e-post, 13.05.2015 til pleie og omsorgsledere i kommunene i fylket og 

ikke til postmottak. Med dette sikret vi at ønsket mottaker fikk invitasjonen. Vi hadde også 

lest rapporter fra tidligere gjennomførte læringsnettverk at en telefonisk kontakt, når det 
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nærmet seg svarfrist, som var 01.06.2015, kunne være hensiktmessig. 7 kommuner ga 

tilbakemelding etter å ha mottatt skriftlig invitasjon pr e-post. De resterende kommunene 

fordelte vi mellom oss i prosjektgruppen, og tok så en ringerunde for å rekruttere flere 

kommuner. Etter ringerunder fikk vi ytterligere 7 påmeldte. Av 25 kommuner i fylket var det 

tilslutt 14 kommuner som ønsket å delta.  

 

Teamene 

De fleste teamene besto i hovedsak av sykepleiere og vernepleiere. Noen team hadde i tillegg 

med hjelpepleiere/helsefagarbeidere og fire av teamene hadde med seg leger. Ingen av 

teamene hadde med egen farmasøyt, men noen hadde innledet et samarbeid med denne 

faggruppen. I invitasjonen fikk alle kommunene tilbud om plass til to team; ett for 

hjemmetjenesten og ett for sykehjem. De fleste kommunene sendte to team, men for noen få 

kommuner var det mer hensiktsmessig å stille med ett blandet team og de gjorde derfor det. 

 

Oppmøte og deltakelse 

Etter 1. samling valgte en kommune å trekke seg pga kapasitetsmangel. En annen kommune 

stilte med kun en deltaker på 1. samling. Denne kommunen gav imidlertid tilbakemelding på 

at de ønsket fortsatt deltakelse, men møtte ikke opp på de to resterende samlingene. En 

kommune hadde tre team med, men det ene teamet trakk seg da to av de tre deltakerne skiftet 

jobb. En fjerde kommune hadde også flere team med, men ett av disse ble anbefalt av oss å 

trekke seg da det kom to deltakere fra to ulike avdelinger på et helse- og velferdssenter, som 

ikke hadde noe samarbeid, og som ikke hadde fått noe informasjon fra sine ledere. Den ene av 

disse var en nytilsatt hjelpepleier.   

 

Det var også mange team hvor enkelte deltakere sluttet og nye kom til. Dette gjaldt også 

temaledere og måleansvarlige. Ikke alle varslet oss om dette, noe som gjorde administreringen 

av læringsnettverket til dels uoversiktlig i perioder.  

 

Som nevnt tidligere var det noe varierende oppmøte på samlingene. Lunsj og lokale ble bestilt 

ut i fra den tro at de aller fleste deltok. Vi ser i ettertid at vi burde ha informert deltakerne om 

at planlagte frafall skulle ha blitt varslet oss. Likedan at vi måtte få beskjed om endringer i 

teamsammensetningen.  

Videre kom det opp en diskusjon i gruppa når læringsnettverket nærmet seg slutten. Skulle 

alle deltakerne motta kursbevis, uavhengig av oppmøte og arbeidsinnsats? Selv om vi ikke 

hadde redegjort for kriterier for å motta kursbevis, valgte vi å legge til grunn at deltakeren 

hadde deltatt på 2 av 3 samlinger, og at statusrapport og sluttrapport var levert. Vi ønsker på 

denne måten å vise at kursbeviset har en verdi, at det ligger en reell innsats bak beviset. Det er 

en svakhet at vi ikke opplyste deltakerne om kriteriene for å motta kursbevis i forkant, men 

samtidig presiseres det i invitasjonen hvilke forpliktelser som deltakelse innebærer, så vi 

mener at dette kan forsvares. Vi burde ha presisert kravene i invitasjonen og gjentatt 

informasjonen ved 1. samling.  
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Tilslutt var det 60 deltakere fra 12 kommuner fordelt på 18 team som fullførte 

læringsnettverket. I juni-2016 ble det sendt ut kursbevis til 48 deltakere i 12 team. Grunnen til 

at noen ikke mottok kursbevis selv om de var kvalifisert for det var at vi ikke fikk tilsendt 

postadresser, heller ikke etter purring.          

 

Legene som deltok i læringsnettverket fikk i tillegg til kursbevis også vedlagt et skriv fra Den 

norske legeforeningen som dokumenterer at gjennomføringen av læringsnettverket er 

poenggivende (vedlegg 9).                    

 

Undervisningsmateriale 

Tilbakemeldingene vi har fått på undervisningspermen vi utarbeidet, har vært positive. Vi 

burde ha stilt noen spørsmål i evalueringsskjemaene om hvordan deltakerne har brukt permen, 

og hvilken nytteverdi den har hatt, men dette ble dessverre utelatt.  

Imidlertid kan vi ”lese mellom linjene” under kommentarfeltene i evalueringsskjemaene at 

deltakerne har brukt og hatt nytte av permen under veis i læringsnettverket. Vi fikk dessuten 

en henvendelse fra en kommune som ønsket deler av stoffet tilsendt elektronisk, slik at de 

kunne implementere det inn i kommunens eksisterende dataverktøy. Videre fikk vi konkrete 

tilbakemelding fra både deltakere og veileder som hadde gjennomført læringsnettverk 

tidligere at undervisningspermen holdt høy kvalitet.   

Oppsummering 
60 deltakere fra 12 kommuner i Sør-Trøndelag har gjennomført læringsnettverk for riktig 

legemiddelbruk i Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2015-2016 fordelt på 18 team. Dette har 

ført til at ca. 137 pasienter har fått legemiddelgjennomganger av sine medisiner, 247 har fått 

samstemt sine legemiddellister, og mange har fått dokumentert indikasjon på hvorfor de 

bruker de ulike medisinene.  

Deltakerne i læringsnettverket har gitt gode tilbakemeldinger gjennom 3 ulike 

evalueringsskjemaer. 

Prosjektgruppa har gjort seg mange nyttige erfaringer som vi vil ta med videre til neste års 

læringsnettverk.  
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Vedlegg  
 

Vedlegg 1 Invitasjon 

                             

 

Invitasjon til deltakelse i læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i 

sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-Trøndelag 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-

Trøndelag (USHT) har den glede å invitere alle kommuner i fylket til å delta i 

læringsnettverket ”Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten”.  

Riktig legemiddelbruk er ett av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet 

I trygge hender 24-7, Strategi 2014-2018. Programmet skisserer retning og aktiviteter helse- 

og omsorgstjenesten skal jobbe med for å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for 

pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i perioden 2014-2018. Pasientskader er 

vanlig forekommende i hele helse- og omsorgstjenesten, og mange kommuner og 

virksomheter har ikke etablert rutiner for å hindre skader i å inntreffe. Frem til 2019 skal 

pasientskader reduseres med 25 prosent (les mer på www.pasientsikkerhetsprogrammet.no).  

 

Enkelte enheter ved Trondheim kommune og Åfjord kommune har deltatt i nasjonale 

læringsnettverk for henholdsvis sykehjem og hjemmetjenesten, og vil nå spre den gode 

kunnskapen til de andre kommunene i fylket.  

 

Hva er et læringsnettverk? 

I korte trekk er læringsnettverk et arbeidsseminar, bestående av flere team, med fokus på 

iverksetting av konkrete tiltak i egen organisasjon. I løpet av 9 måneder arrangeres det 3 

samlinger, hvor alle teamene møtes. Her blir deltakerne introdusert for innsatsområdet, 

tiltakene, forbedringsverktøy og målemetoder. En del av tiden på samlingene brukes til 

refleksjon og læringsutveksling.  

Samme team forplikter seg til å delta på alle samlingene, og til å iverksette tiltak mellom 

samlingene. Tiltakene består av innføring av legemiddelgjennomgang og samstemming av 

legemiddellister på egen arbeidsplass. Måloppnåelse og resultat vektlegges. Prosjektledelsen 

tilbyr oppfølging og veiledning av teamene mellom samlingene. 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
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Alle deltakende kommuner vil i utgangspunktet få plass til 2 team – ett for sykehjem, og ett 

for hjemmetjenesten. I noen kommuner vil det kanskje være mest hensiktsmessig med ett 

blandet team. 

Hvem kan melde seg på? 

Teamet bør bestå av 3-5 personer med tverrfaglig sammensetning; lege/ tilsynslege/ fastlege, 

sykepleier eller annet helsepersonell med daglig ansvar for legemiddelbruk, farmasøyt og 

leder. Antall og størrelse på teamene bør vurderes ut fra kommunestørrelsen.  

Deltakelse i læringsnettverket er godkjent for 18 poeng, som valgfritt kurs, for leger i 

allmennmedisin. 

Erfaringer viser at et godt resultat er avhengig av at ledelsen engasjerer seg slik at teamet får 

avsatt tid til å planlegge, gjennomføre og følge opp tiltak som skal settes i gang lokalt. Det 

forventes derfor at ett av teammedlemmene er avdelingsleder/ mellomleder/ fagkoordinator. 

Enhetsledere/ virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten inviteres til første og siste 

samling som observatør. Dette for å sikre vedvarende resultater og spredning innad i 

kommunene.  

Det utstedes kursbevis etter gjennomført deltakelse, vår- 2016.  

Forventet tidsbruk: 

Samling 1: Trondheim, Prinsen hotell, 09.09.2015 

Samling 2: Trondheim (p. t. uavklart hvor), januar, 2016 

Samling 3: Trondheim (p. t. uavklart hvor), april, 2016 

Mellom hver samling forventes det at teamene møtes i egen kommune/ på egen enhet, 2 

ganger.  

Innholdet i første samling: 

I tillegg til gjennomgang og undervisning om tiltakspakkene, vil profesjonelle 

foredragsholdere bli innleid til aktuelle tema. Blant foredragsholderne kan vi nevne Maren 

Schreiner (helsedirektoratet), Astrid Gilje Hageler (kommunefarmasøyt i Trondheim 

kommune), Heidi Tangvik (Fagleder ved Søbstad helsehus) og FOU-koordinator ved UHT, 

Nord-Trøndelag som har gjennomført Riktig legemiddelbruk. Detaljert program kommer 

senere!  

Kostnader: 

Deltakelse i læringsnettverket er gratis. Reise- og lønnsutgifter i forbindelse med samlingene 

påkostes av hver deltaker. Lunsj under samlingene i Trondheim er inkludert.  

Påmelding: 
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Påmelding innen 01.06.2015 til Sissel Kvam, sissel.kvam@trondheim.kommune.no 

Vi håper på stor deltakelse! 

 

Med vennlig hilsen 

Gunnveig Årbogen Ugedal  Tone Dypaune  Sissel Kvam 

Fou- koordinator,    Fagutviklingssykepleier, Fou- medarbeider 

Utviklingssenter for    Utviklingssenter for  Utviklingssenter for 

hjemmetjenester,    sykehjem, Søbstad   sykehjem, Søbstad 

Åfjord kommune    helsehus   helsehus 

 

tlf: 902 08 901    tlf: 979 96 260   tlf: 917 60 128 

 

mailto:sissel.kvam@trondheim.kommune.no
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Vedlegg 2 Program for 1. samling 

 

   

 

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-

Trøndelag 

Trondheim, Thon Prinsen Hotell, 9. september 2015 

09.00-10.00  Registrering og kaffe 

10.00-10.15  Åpning av læringsnettverket 

   v/Jan Vaage, Fylkeslege i Sør-Trøndelag  

 

10.15-11.15  Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender” 

   v/Maren Schreiner, seniorrådgiver/prosjektleder 

 

11.15-12.00  Erfaringer fra Trondheim kommune 

   v/Astrid Hageler, kommunefarmasøyt 

 

12.00-13.00  Lunsj 

 

13.00-14.00  Erfaringer fra Nord-Trøndelag 

   v/Inger Lise Fiskvik, sykepleier/fagkoordinator Stjørdal kommune 

 

14.00-14.15  Pause 

 

14.15-14.45  Hensikten med å bruke målinger i forbedringsverktøy 

   v/Maren Schreiner, seniorrådgiver/prosjektleder 

 

14.45-15.00  Introduksjon av gruppearbeid og presentasjon av veiledere 

   v/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag 

 

15.00-16.30  Gruppearbeid 

Siste 30 min. av gruppearbeidet blir det en egen sesjon for teamenes 

måleansvarlige 

 

16.30-17.00  Oppsummering av gruppearbeid og avslutning 

 

    

 

Vel hjem! 
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Vedlegg 3 Program for 2. samling 

   

 

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-

Trøndelag 

Trondheim, Thon Prinsen Hotell, 27. januar 2016 

09.00-09.30  Registrering og kaffe 

09.30-09.45  Velkommen 

   Kulturelt innslag  

 

09.45-10.15  Gode erfaringer fra noen kommuner 

    

 

10.15-10.30  Extranett 

   v/ Carol Perez Romay, Helsedirektoratet 

 

10.30-10.45  Pause 

 

10.45-11.30  Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk for eldre 

   v/Pernille Bruusgaard, Sykehjemslege  

 

11.30-12.30  Lunsj 

 

12.30-13.30  Brukermedvirkning 

   v/Morten Finckenhagen, overlege, Statens legemiddelverk 

 

13.30-13.45  Pause 

    

13.45-15.00  Tverrkommunalt gruppearbeid 

 

15.00-15.15  Pause 

 

15.15.-16.00  Gruppearbeid i egne team 

 

16.00-16.30  Oppsummering 

    

 

Vel hjem! 
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Vedlegg 4 Program for 3. samling  

    

 

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-

Trøndelag 

Trondheim, Thon Prinsen Hotell, 26. april 2016 

09.00-09.30  Registrering, kaffe og montering av plakater 

09.30-09.45  Velkommen 

   Kulturelt innslag  

v/ Rigmor Thung Hosen 

 

09.45-10.45  Implementering – Veien videre 

   v/Mette Fredheim, Kvalitetskoordinator, UNN Tromsø   

 

10.45-11.00  Pause m/plakatvandring 

    

11.00-12.00  Fremlegg av resultatene i teamene 
   11.00 Heffalompene 

   11.10 OMG Oppdal 

   11.20 Farmaladies 

   11.30 Holtålen 

   11.40 Hitra hjemmetjenesten 

   11.50 Hitra sykehjemmet 

 

12.00-13.00  Lunsj m/ plakatvandring 

 

13.00-14.00  Fremlegg av resultatene i teamene (forts.) 
   13.00 Team Selburosa 

   13.10 Team Ciprasmil  

   13.20 Kattem HVS 

   13.30 Storsylen 

   13.40 Team Rissa 

   13.50 Åfjord Pille Inn 

 

14.00-14.10  Pause m/ plakatvandring 

 

14.10-14.50  Fremlegg av resultatene i teamene (forts.) 
   14.10 Åfjord Pille Ut 

   14.20 The Guardians 

   14.30 Team Godfoten 

   14.40 Jentene på SOS 
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14.50-15.30  Gruppearbeid i teamene – Veien videre 

 

15.30-16.00  Oppsummering og evaluering 

   Lykke til videre og takk for god innsats! 
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Vedlegg 5 Invitasjon til farmasiutdanningen 

 

Fra: Kvam Sissel 
Sendt: 15. september 2015 10:51 
Til: 'studie@medisin.ntnu.no' 
Kopi: Dypaune Tone 
Emne: Til Studieledere ved Farmasi-utdanningen 
Vedlegg: Invitasjon til læringsnettverk.doc; Program 1 samling.doc 
 
Hei, 
 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør-Trøndelag (USHT) har i disse dager startet 
læringsnettverk i riktig legemiddelbruk, som er ett av satsningsområdene i Helsedirektoratets 
pasientsikkerhetsprogram ”I trygge hender 24/7”. Les mer her: 
http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/  . 77 helsepersonell fra 14 kommuner i Sør-Trøndelag 
jobber i 20 team med legemiddelgjennomganger, samstemming av medisinlister og 
indikasjonsforeskriving. Dette arbeidet vedvarer i 9 måneder, og består av 3 samlinger i Trondheim 
(den første var 09.09.2015) med teamarbeid mellom samlingene. 3 veiledere, deriblant 1 farmasøyt, 
har ansvar for hver sine team i løpet av perioden.  
 
Grunnen til denne henvendelsen er at det kanskje kan være interessant for noen av deres 
masterstudenter å skrive masteroppgave i tilknytning til dette prosjektet. Aktuelle problemstillinger 
kan tenkes å være å se på resultater av forbedringsarbeidet, undersøke organisatoriske forhold, osv. 
Vi planlegger også å starte opp tilsvarende læringsnettverk om 1 år, for de kommunene/ enhetene 
som ikke deltar i inneværende år. Masterstudenter fra dere er velkommen til et samarbeid med oss 
både nå og til neste år.   
 
Utvikingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Sør- Trøndelag arbeider på oppdrag fra 
Helsedirektoratet, og vårt hovedmål er å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og 
hjemmetjenester i fylket. Les mer om oss her: http://www.utviklingssenter.no/  
 
Jeg legger ved invitasjonen til læringsnettverket og program for første samling, slik at innholdet i 
prosjektet kanskje kommer tydeligere frem.  
 
Vi håper på positiv respons og ser frem til å høre fra dere!  
 
Med vennlig hilsen 

Sissel Kvam 
FOU-medarbeider 
Søbstad helsehus, Utviklingssenter for sykehjem i Sør- Trøndelag 
Tlf: 917 60 128 
epost: sissel.kvam@trondheim.kommune. no 

 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/
http://www.utviklingssenter.no/
mailto:sissel.kvam@trondheim.kommune
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Vedlegg 6  Sammenfatning av evalueringsskjema, samling 1 

Evaluering av Riktig legemiddelbruk, 1. samling, 09.09.2015 

1. Foredragene 

I hvilken grad vil du vurdere nytteverdien av de ulike foredragene? (sett kryss under 

det som passer!) 

 

a. Maren Schreiner: ”Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender” 
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b. Astrid Hageler: ”Erfaringer fra Trondheim kommune” 
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c. Inger Lise Fiskvik: ”Erfaringer fra Nord-Trøndelag” 
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d. Maren Schreiner: ”Hensikten med å bruke målinger i forbedringsverktøy” 
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2. Veilederne 

I hvilken grad var hjelpen dere fikk fra veilederen under første samling nyttig? (sett 

kryss under det som passer!) 
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Øst

 

3. Kurslokalet 

Hvor enig/ uenig er du i følgende påstander? (sett kryss under det som passer!) 

 

a. Kurslokalene var godt egnet til foredrag 
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3D stolpediagram 2

 

 

 

b. Kurslokalene var godt egnet til gruppearbeid 
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c. Lunsjen og pausematen var god 

Helt enig Ganske enig Hverken/ eller     Uenig Helt uenig  Vet ikke 

13 

 

 

4. Totalopplevelsen 

(sett kryss under det som passer!) 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

svært bra bra middels dårlig svært dårlig vet ikke

Øst

 

 

5. Eventuelle kommentarer 

Er det noe annet du vil gi oss tilbakemelding på? Skriv fritekst her!  

 

 Alt for mye folk i et så lite rom. Tung luft/ lite lys 

 Mer informasjon på forhånd, lengre tid på oppgavene på slutten av dagen, mer 

opplæring på extranett, bedre egnet rom for foredrag (noen satt med ryggen til), burde 

ha vært fordelt på 2 dager i stedet for 1, veldig mye informasjon på kort tid. 

 Det var en lærerik dag 
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Vedlegg 7  Sammenfatning av evalueringsskjema, samling 2 

Evaluering av Riktig legemiddelbruk, 2. samling, 27.01.2016 

Kommune:_______________________ 

Sett kryss under alternativet som du synes passer best, eller skriv fritekst! 

 

DEL 1: Noen data om arbeidet mellom 1. og 2. samling 

 

6. Veilederne 

 

a. Hvordan har veilederen tilbudt sin hjelp mellom 1. og 2. samling? Beskriv! (ringt?, 

sendt e-post?, kommet på besøk?, antall henvendelser?) 

 Telefon 

 Ringt et par ganger 

 Har ringt 2 gang 

 Ikke til stede 1. samling 

 Ikke til stede 1. samling 

 Fikk tilbud om at veileder skulle komme, men fant ikke tidspunkt som passet 

 Gjennom e-post, telefon, tilbudt besøk, men datoer passet ikke, men har fått 

tilstrekklig hjelp! 

 Ikke funnet tidspunkt 

 Veilederen har ringt oss et par ganger mellom samlingene og hørt hvordan vi 

ligger an i prosjektet. Hun har kommet med spørsmål som har vært til hjelp 

 Veilederen har ringt en gang. Gitt tilbud om undervisning etter forespørsel. 

 1 tlf 

 Ringt 3 ganger 

 Ringt 3 ganger, e-post 

 Har ikke deltatt før dagens samling 

 Har ikke hørt fra veileder. Vi har heller ikke tatt kontakt, vi har hatt kontakt 

med Sissel Kvam 

 Ikke hørt fra veileder, vi har ikke tatt kontakt 

 Ny veileder 

 Ny veileder v/ 2. samling 

 Videokonferanse 1 gang, etterspurt fremgang per e-post 

 Ikke kontaktet, men fått ny veileder 

 Videokonferanse 

 E-post, 2 henvendelser 

 E-post, 2 henvendelser 

 E-post, 2 henvendelser 
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 Ikke tilbudt hjelp, forsøkt å ta kontakt, minus svar, ringte extranetsekreteriatet 

for å få hjelp 

 Ingen kontakt, så vidt jeg vet 

 Ringt 1 gang 

 Ringt 1 gang 

 Ikke hørt noe fra veileder 

 Veileder har tatt kontakt via e-post 

 Veileder har tilbudt sin hjelp via e-post. 3 stk? Liten aktivitet fra vår side 

 

b. I hvilken grad har hjelpen dere fått fra veilederen mellom 1. og 2. samling vært nyttig?  

 

0
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Svært høy

grad

Høy grad Middels Liten grad Unyttig Vet ikke 

3D stolpediagram 1

 

 Har ikke vært noe behov for veiledning foreløpig 

 

c. Har du hatt behov for hjelp med extranet? 
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3D
stolpediagram 1

 
 

d. Hvis du har mottatt hjelp med Extranet – i hvilken grad har denne hjelpen vært nyttig? 



35 

 

0

2

4

6

8

10

Svært høy grad Høy grad Middels Liten grad Unytig Vet ikke

Øst

 

 

 

7. Organisering på arbeidsplassen 

a. Har dere fått avsatt tid i arbeidstiden til å planlegge å jobbe med tiltakene?  
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b. Hvor ofte har teamet møttes og jobbet med planlegging og tiltak mellom 1. og 2. 

samling? 
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DEL 2: Evaluering av 2. samling 

8. Foredragene 

I hvilken grad vil du vurdere nytteverdien av de ulike foredragene? 

 

e. Carol Perez Romay: ”Extranet” 
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f. Pernille Bruusgaard ”Polyfarmasi og riktig legemiddelbruk for eldre” 
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g. Morten Finkenhagen ”Brukermedvirkning” 
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4.    Gruppearbeid 

I hvilken grad vil du vurdere nytteverdien av de ulike gruppearbeidene? 

 

 

 

a. Tverrkommunalt gruppearbeid 
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 Kun representanter fra Orkdal var til stedet på det tverrkommunale gruppearbeidet 

 Alene som kommune 

 

 

 

b. Extranet (for de måleansvarlige) 
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 Det ble ikke gruppearbeid for hjemmesykepleien 
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c. Gruppearbeid i egne team 
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9. Totalopplevelsen av 2. samling 
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Svært bra Bra Middels Dårlig Svært dårlig Vet ikke

Øst

   

10. Eventuelle kommentarer 

Er det noe annet du vil gi oss tilbakemelding på? Skriv fritekst her!  

 

 Håper det er frivillig å snakke i plenum neste samling!   

 Gode forelesere 

 Det burde vært mer detaljert extranet gjennomgang 1. samling. Noe som frem i dag 

(innlogging/ internett-triks) burde vært med på 1. samling 

 Ønsker mer om hjemmesykepleie 

 Mer foredrag og innspill fra hjemmetjenesten 

 Savnet mer fokus på legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien 

 Som statistisk verktøy er extranet bra, men uheldig at det ble gitt motstridende info om 

registrering i opplæring 1. og 2. samling. Noe rotete opplæring, tror kanskje vi må 

starte registrering i extranet på nytt – vurderer også å droppe extranet.  

 Flotte forelesere under dagens samling 
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Vedlegg 8  Sammenfatning av evalueringsskjema, samling 3 

Evaluering av Riktig legemiddelbruk, 3. samling, 26.04.2016 og hele 

deltakelsen i læringsnettverket 

Kommune:_______________________ 

Sett kryss under alternativet som du synes passer best, eller skriv fritekst! 

 

DEL 1: Noen data om arbeidet mellom 2. og 3. samling 

 

11. Veilederne 

 

e. Hvordan har veilederen tilbudt sin hjelp mellom 2. og 3. samling? Beskriv! (ringt?, 

sendt e-post?, kommet på besøk?, antall henvendelser?) 

 0, vi kunne vært flinkere til og tatt kontakt 

 Ingen kontakt mellom 2-3 samling 

 Ingen kontakt 

 Ingenting 

 Nei 

 Ingen 

 Ingen hjelp 

 0, ikke fått tilbud 

 Har ikke hatt kontakt med veilederen mellom 2. og 3. samling 

 Ingen kontakt 

 Ingen kontakt/henvendelser 

 Inge 

 Ingen henvendelser 

 Ingen henvendelse 

 Ingen henvendelse 

 Ingen kontakt 

 Ikke tilbudt hjelp, har ikke tatt kontakt 

 Ikke tilbudt 

 Ikke tilbudt 

 Ikke hatt noen kontakt med veilederen 

 Ikke hatt noen kontakt med veilederen 

 Ikke hatt noen kontakt med veileder 

 Vi har tatt kontakt 

 Ingen kontakt 

 Sendt e-post 

 Svart på e-post. Fått svar på det som er etterspurt 

 Ingen henvendelser 

 Ingen henvendelser 

 Svart på våre henvendelser 
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 Ingen 

 0 

 0 

 Lite kontakt mellom 2. og 3. samling tror jeg. Gruppeleder har vært mye sykmeldt 

 Lite kontakt mellom 2 og 3 samling 

 Lite kontakt mellom 2 og 3, men vi har kommet til å ringt henne hvis vi hadde hatt 

behov 

 Har selv ikke vært i direkte kontakt 

 Snakket med veileder under 2 samling. Ellers ikke hatt kontakt 

 Snakket med henne på slutten av. 2 samling 

 E-post, ikke tilbudt hjelp, men svart på mottatt sluttrapport 

 

 

f. I hvilken grad har hjelpen dere fått fra veilederen mellom 2. og 3. samling vært nyttig?  

 

Svært høy  Høy grad  Middels Liten  Unyttig  Vet  

grad        grad    ikke 

2   3     2  15  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Har du hatt behov for hjelp med extranet mellom 2. og 3. samling? 
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Ja - for innlogging    Nei - har hoppet av extranet 

12      26 - har avsluttet extranet. Kanskje vi prøver oss på  

         det senere 

       - har avsluttet extranet. For lite grunnlag (få pas.).  

         Mulig vi prøver igjen senere 

       - ikke benyttet extranet mellom 2 og 3 samling 

       - har ikke brukt extranet mellom samlingene 

 

 

 

 

 

 

 

h. Hvis du har mottatt hjelp med Extranet – i hvilken grad har denne hjelpen vært nyttig? 

 

Svært høy  Høy grad  Middels Liten  Unyttig  Vet  

grad        grad    ikke 

3   4   4  7    9 

 

 

12. Organisering på arbeidsplassen 

c. Har dere fått avsatt tid i arbeidstiden til å planlegge å jobbe med tiltakene?  

Nei    Ja, men ikke nok   Ja, nok tid 
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6    18     17 

 

- vi har kun hatt ”small talk” 

- har vært vanskelig å prioritere pga manglende bemanning 

 

 
 

 

 

d. Hvor ofte har teamet møttes og jobbet med planlegging og tiltak mellom 2. og 3. 

samling? 

Aldri  1-2 ganger hver måned   flere ganger per mnd  hver uke 

2  25  4   9 

 

 

DEL 2: Evaluering av 3. samling 

13. Foredraget 

I hvilken grad vil du vurdere nytteverdien av foredraget Implementering – veien videre v/ 

Mette Fredheim?  

 

Svært høy  Høy grad  Middels Liten  Unyttig  Vet  
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grad        grad    ikke 

6   25   8  1    1 

 

 
 

 

 

 

 

 

14. Plakatene 

 

a.  Hvor nyttig var det å lage egen plakat?  

 

Svært nyttig   Nyttig   Middels Lite nyttig Unyttig  Vet 

            ikke 

   16   15  4  1  3 

- den var veldig fin 
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   b.  Hva var ditt læringsutbytte av å studere de andre teamenes plakater? 

 

Svært høyt  Høyt   Middels Lite  Ikke noe Vet 

            ikke 

   14   22  4    1 

 

 

- lite utbytte av plakat på vegg 

 
 

 

 

15. Fremlegg av resultatene i teamene 

 

a. Hvor godt forberedt var teamet på eget fremlegg? 

 

Svært godt  Godt forberedt  Middels Lite  Ikke  Vet  

forberedt       forberedt forberedt ikke 

1   14   19  4  3 
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b. I hvilken grad vil du vurdere nytteverdien av å lytte til de andre teamenes fremlegg? 

 

Svært høy  Høy grad  Middels Liten  Unyttig  Vet  

grad        grad    ikke 

7   25   9   

 

 
 

 

 

16. Gruppearbeidet  

 

a. I hvilken grad stimulerte gruppearbeidet i eget team til motivasjon for å ta fatt i det 

videre arbeidet? 

 

Svært høy  Høy grad  Middels Liten  Ingen  Vet  

grad        grad  grad  ikke 

7   32   1 
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b. Har teamet en konkret avtale etter avsluttet deltakelse i læringsnettverket? 

 

Ja   Nei 

37   4 

 

 

 

17. Totalopplevelsen av 3. samling 

Svært bra Bra  Middels Dårlig  Svært dårlig  Vet ikke 

12  22  7  
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DEL 3: Evaluering av din deltagelse i læringsnettverk for riktig 

legemiddelbruk 2015-2016 

18. Var du godt nok forberedt på arbeidet i læringsnettverket? 

Ja    Nei 

15   24 

 

 
 

 
Dersom nei, hva var årsaken (ikke god nok info i invitasjon, utilstrekkelig info fra leder, 

osv)? 

 Kunne vært mer, men grunnet sykmelding vært lite på jobb 

 Var med fom 2. samling 

 Ikke avsatt nok tid 

 Visste lite hva jeg gikk til. Lite informasjon fra arbeidsplass da jeg i siste liten måtte ta 

plassen til noen andre 

 Visste lite hva det dreide seg om på forhånd 

 Ble litt kastet ut i arbeidet 

 Ikke vært nok prioritert, travel hverdag 

 For lite informasjon i forkant 

 Ikke nok info fra leder om hva det gikk ut på 

 Leder var ikke klar over hva vi ble påmeldt. Lite info til ledelsen kanskje? 

 Hatt litt for lite tid. Gruppeleder har vært flink. Bidratt så godt jeg har kunnet. 

 Lederne og deltakerne fikk ikke inntrykk via invitasjon over hvor mye prosjektet krever 

av ressurser 

 Lederne fikk ikke nok informasjon om hvor mye arbeid det var med prosjektet. Vi visste 

ingenting om hvilket kurs vi skulle på 

 Lederne og deltakere ble ikke klar over hvor mye arbeid det egentlig var med prosjektet 

 Lederne fikk nok ikke inntrykk av hvor mye arbeid prosjektet krevde da vi ble påmeldt. 

Dette gjaldt dermed også oss deltakere 

 Dårlig/lite innfor før oppstart av prosjektet. Leder gav ingen info på forhånd. Fikk mail 

om påmelding! 

 Ikke god nok info fra leder 
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 Fikk ikke god nok informasjon av leder om hva dette innebar 

 Ikke nok informasjon 

 Ingen info fra leder 

 Kunne lest litt mer på forhånd i den permen som vi fikk på første samling – mye nyttig 

informasjon der 

 Kunne lest meg opp litt mer på forhånd, men kom godt inn i det etter hvert 

 Info fra leder, ingen info før samling 

 

 

  

19. Nytteverdien 

a. Hvordan vil du vurdere nytteverdien av deltakelsen for deg og dine kollegaer? 

Svært høy  Høy grad  Middels Liten  Ingen  Vet  

grad        grad  grad  ikke 

20   20   1 

 

 

 

 

 

 

 

b. Hvordan vil du vurdere nytteverdien for deres pasienter/ brukere? 

 

Svært høy  Høy grad  Middels Liten  Ingen  Vet  

grad        grad  grad  ikke 

21   18   2 
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20. Hva var det beste med deltakelsen i læringsnettverket? 

 Å få innført nye rutiner  

 Være med på forbedringsarbeid internt. Matnyttige foredrag, spesielt v/2. samling. Blir ekstra 

obs på legemiddelhåndtering 

 Foredrag av Finckenhagen. Positive kollegaer i får gruppe. Kjempeviktig jobb som gjøres. 

Nydelig mat 

 Fokus på legemiddelgjennomgang samt økt samarbeide mellom sykehjem, hjemmesykepleiere 

samt fastlege/tilsynslege 

 Nye gode verktøy og nye gode rutiner! Kvalitetssikring av dette! Mye ny lærdom! 

 Fått satt fokus på temaet 

 Økt kunnskap, økt samarbeid med fastlegene, sette arb.hverdagen i system 

 Høre erfaringer fra andre kommuner, lære av hverandre 

 Inspirasjon og ideer fra andre 

 Lære av andre. Unngå fallgruver. Hoppe på suksesshistoriene. 

 Mer forkus på LMG. Lærerikt. Nyttig. Andres erfaringer er nyttige. Få tips. Sette ting i 

system→prosedyrer. Tryggere legemiddelbruk til brukerne. 

 Se at LMG hjelper ift å se konkrete tall og forbedringer 

 Foredragene og inspirasjon/tips fra andre team 

 Foredragsholderne + fremlegg av de andre teamene 

 Foredragsholderne og tips fra andre team 

 Internt samarbeid i kommunen, mer motivert for å jobbe for riktig legemiddelbruk 

 Internt samarbeid, motivert til å være bevisst legemiddelhåndtering 

 Lært mye, blitt mer motivert til å jobbe for riktig legemiddelbruk. Bra å samarbeide med andre 

enheter i kommunen 

 Bedre internt samarbeid i kommunen, vi har blitt mer bevisst på viktigheten av denne jobben 

 Fokus på et viktig tema 

 Forbedring av tjenesten, kvalitetssikring, mer tverrfaglig jobbing, økt engasjement ift 

legemiddelbruk, utveksle erfaringer med andre kommuner 

 Utveksle erfaringer fra andre kommuner 

 Utveksle erfaringer med andre kommuner 

 Bevisstgjøring, inspirasjon, nytenkning, høre at flere kommuner har samme utfordringene som 

oss. Vi er ikke alene 
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 Økt systematisk tenkning. Forståelse for nasjonale krav til sykehjemstjenesten 

 Meget gode foredragsholdere på 2. og 3. samling. Veldig nyttig m/tverrkommunalt samarbeid 

 Blitt mer bevisst viktigheten med LMG 

 Framlegg av resultatene i gruppene. Samling 2→meget dyktige foredragsholdere som jeg 

lærte masse av 

 Mer fokus på LMG. Svært gode forelesere på samling nr 2 

 Tverrfaglig – erfaringer – ny info 

 Lage nye rutiner, bli obs på hvordan man kan gjøre ting bedre 

 Mer fokus på riktig legemiddelbruk 

 Få gå gjennom ulike prosedyrer, fått LMG inn i system, har blitt bedre for pasientene i forhold 

til LMG 

 Drar nytte av erfaringer fra andre kommuner, greit å jobbe litt på tvers av kommunene 

 

21. Hva var det mest negative med deltakelsen i læringsnettverket? 

 Litt vanskelig å bredde prosjektet ut til hele faggruppene 

 Extranet 

 Kunne tenkt oss lengre samling den første gangen. Kanskje over to dager? 

 1. samling skulle ha vært delt i to, MASSE INFO på en gang 

 For mye teori på samling 1, lite konkret til praksis. Viste lite hva vi skulle gjøre til samling nr 

2 

 Foredraget om extranet 1. samling→årsaken kan være uvitenhet om prosjektet 

 Litt forvirret etter første samling. Vanskelig å forstå extranet, forelesere var litt uklare 

 1. samling var noe forvirrende. Kan ha sammenheng med at jeg var dårlig forbredt. Økende 

forvirring i forbindelse med undervisning om extranet 

 Savnet konkretisering mot den reelle verden. Temaet er viktig, men mye stoff er litt svevende 

og ikke så lett omsettelig 

 Pga at vi hadde mange av punktene i tiltakspakken ”på plass” fra før ble det mye 

”unødvendig” gjennomgang 

 Tok tid før jeg forstod godt nok hva som var ønskelig med deltakelsen. Kunne vært en mer 

”konkret” info på første møte… og eksempelvisning. Det var etter første samling man fikk 

tilgang til å lese innholdet i permen, da ble ting mer klart 

 Ingenting var negativt 

 Kunne tenkt oss mer tid til prosjektet, leger burde vært mer representert, også ledelse 

 Skulle hatt mer tid, lege og ledelse skulle vært med i teamet, noe negative holdninger blant 

legene 

 Noen forelesninger på 1. samling som ikke var særlig nyttig, leger og eldre fra vår kommune 

burde vært med 

 Leger og ledere burde vært bedre representert 

 Extranet samling 2 

 Litt for stort prosjekt i forhold til tid tilgjengelig kanskje? 

 Plakatlaging 

 Plunder m/extranet 

 Plakatproduksjon – mye ressurser på noe som vi har vist gjennom muntlig presentasjon 

 Kan ikke se noe negativt med det 

 Lite informasjon på forhånd 
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 Få lyktes med extranet. Tiden kunne ha vært brukt annerledes pga lav andel deltakere i kurset 

som endte opp med å nyttiggjøre seg av verktøyet 

 Lange dager 

 Mye sitting i ro 

 

 

 

22. Totalopplevelsen av læringsnettverket i Riktig legemiddelbruk 

Svært bra Bra  Middels Dårlig  Svært dårlig    Vet     

19  19  2        Ikke 
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23. Eventuelle kommentarer 

 

Hvilke råd vil du gi oss slik at vi kan arrangere læringsnettverk for nye enheter i 2016-2017 

enda bedre?   

 

 Samling 3 var litt lang 

 Forenkle extranet eller øke opplæring i starten slik at det blir gjennomførbart. Det bemerkes at 

UT ikke forsøkte selv å bruke extranet 

 Mer gruppearbeid på tvers av kommunene. Bedre tid med veileder på samlingene. Bedre 

innføring i extranet 

 Mer informasjon til ledelsen i kommunen, evt på en annen måte? 

 Fortsett slik 

 Flere ledere og fastleger tilstede 

 Flere leger og ledere tilstede på samlinger 

 Fordel om flere ledere og leger er med i teamene. Beskrive litt mer konkret at dette er 

tidkrevende 

 Flere fastleger tilstede. Flere ledere tilstede 

 Anbefal på det sterkeste at en lege blir med i hvert team 
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 Litt mer gruppearbeid der kommunene er blandet (sitte i grupper og utveksle erfaringer) 

 Konkrete eksempler allerede på første samling 

 Gjøre extranet mer tilgjengelig fra starten – mye kluss for mange team. Enklere fremstilling av 

tiltakspakken→gjør det enklere for teamene å komme godt i gang fra starten 

 Godt gjennomført læringsnettverk 

 Man kunne presentere eksempler fra ulike institusjoner fra hele landet på hvordan sikker 

legemiddelhåndtering er implementert 

 Oppfordre ledere og leger til å være med på prosjektet. Mer info ut på forhånd 

 Dyktige foredragsholdere→fortsette med det. Vi må møtes om et år 

 Bedre tid første samling 

 Mer info før første samling. For mye info første møte. Lite oppfølging og motivasjon fra 

veileder.  

 Invitere til mer tverrfaglighet 
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Vedlegg 9  Dokumentasjon for leger 

 

Sissel Kvam 

Søbstad helsehus - Utviklingssenter for sykehjem i Sør- 

Trøndelag 7006 TRONDHEIM 

 

 

 

Deres ref.: Vår ref.: 15/2116                           Dato:  22.04.2015 

 

Søknad om godkjenning av kurs - Riktig legemiddelbruk i 

sykehjem og hjemmetjenester, 2015, Sør-Trøndelag 

Det vises til mail datert 26. mars 2015. 
 
Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har tidligere hatt dette kurset/prosjektet til faglig 
vurdering ettersom prosjektet i 2014 også ble gjennomført flere steder i landet. 
 
Spesialitetskomiteen vedtok at deltakelse på Riktig legemiddelbruk i sykehjem og 
hjemmetjenester kan godkjennes med 18 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen. 

 

Ovennevnte godkjenning forutsetter at den farmasøytiske industri eller andre med markedsinteresser 
ikke er med i planleggingen eller gjennomføringen av kurset. Det forutsettes at det er en ansvarlig 
kursleder som fører presenslister og utsteder kursbevis på grunnlag av dette. 

 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 
Elin Wespestad Stangeland  

konsulent 
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