
   

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og 

hjemmetjenester 

Feilmedisinering fører hvert år til unødig lidelse for mange pasienter. I følge det nasjonale 

pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» skyldes minst en av ti 

sykehusinnleggelser feil bruk av legemidler og en tredjedel av sykehjemspasienter bruker 

minst ett uhensiktsmessig legemiddel. Det pekes også på viktigheten av etablering av 

faste rutiner for samarbeid mellom fastlegen og hjemmetjenesten (Helsedirektoratet 2014).  

Åfjord kommune, Utviklingssenter for hjemmetjeneste i Sør-Trøndelag og Søbstad helsehus, 

Utviklingssenter for sykehjem og (USHT) inviterte alle kommunene i Sør-Trøndelag, våren 2015, 

til å delta på læringsnettverket Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester. Det var 13 

kommuner som deltok og tilbakemeldingene har vært gode. Vi er derfor i gang med ett nytt 

læringsnettverk der oppstart var nå i høst 2016. 

Invitasjon ble sendt alle kommunene i Sør-Trøndelag våren 2016, og vi oppfordret spesielt de 

kommunene som ikke hadde mulighet i 2015 til å delta i år. 

Læringsnettverket vil gjennomgå tiltakspakkene som er utarbeidet av Helsedirektoratet og vil 

omfatte følgende: 

 Strukturert, tverrfaglig legemiddelgjennomgang 

 Implementering av kartleggings- og vurderingsverktøy 

 Bedring av kvaliteten på dokumentasjon i pasientens journal/EPJ 

 Samstemming av legemiddellister 

Deltakerne organiseres i egen team som jevnlig møtes gjennom hele prosjektperioden. Hvert 

team får en veileder med kompetanse på riktig legemiddelbruk. 

Det vil bli tre samlinger for alle deltakerne i læringsnettverket. Den første fant sted i september. 

Den ble en introduksjon til arbeidet med opplæring, ledelsesforankring og utforming av plan for 

det videre arbeidet. Den andre samlingen planlegger vi til januar/februar 2017. Her blir tema 

oppdatering, målsettinger og fremdrift. I den tredje samlingen og siste samlingen, som vi 

arrangerer i april/mai 2017, vil måloppnåelse og planer for videre implementering i egen 

kommune stå på dagsorden. 

Gjennom prosjektperioden vil vi samarbeide tett med ressurspersoner fra 

pasientsikkerhetsprogrammets sekretariat og lokale farmasøyter. Disse vil også bli invitert til å 

bidra med innlegg i forbindelse med samlingene. 

Les mer om programmet på: 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/ 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/

