
Erfaringer fra sykehjemmet på 
Hamarøy. Hva har vi lært og hva har vi tenkt?



Hvem er dama? 

#landsbylegelivet





Hvor sa du sa du?
HAMARØY



Hva er vi kjent for?



Hvem server vi?





Hva ønsket vi oss?

• Oppdaterte DSSN-feltet.

• Oppdatert indikasjon på alle medisinene.

• Oppdatere innkomstrutinene og årskontrollene våre med 
samstemming og interaksjonanalyse. 

• Innføring av halvårskontroller. 

• Færre kilder til medikamentavvik ved innleggelse av 
sykehjemspasienter på sykehus. 



Hva klarte vi?

• Oppdaterte DSSN-felt ang knusing/deling på en av tre grupper. 

• Oppdatert indikasjon på alle medisinene på alle beboerne!

• Har skrelt medisinlistene så godt vi kunne. 

• EN medisinliste i ETT journalsystem pr pasient. 

• Har fått inn standardisert opplegg på innkomster/års-/halvårskontroller.

• Følger nå sjekkliste på blodprøver og sykepleiersjekkliste fra 
pasientsikkerhetsprogrammet.

• I tillegg:





Målbare resultater?

• Positive tilbakemeldinger fra helsefagarbeiderne.

• Mer fokus på videre forbedringsarbeid. 

• Færre medikamentavvik? ….



1.jan 2018 - 30.sept 2018 = 9 mndr 1.okt 2018- 7.mars 2019 = 5 mndr + en uke

Medisin manglet i dosett/medisinvogn 17 5

Feil dose/styrke/type (depot eller ikke) lå i dosett/vogn 10 4

Manglende dokumentasjon på gitt/ikke gitt medisin. 7 4

Funn av med på rommet (dvs ikke observert inntak) 5 5

Seponert/endret medisin ligger fortsatt i dosett/for mange 
doser/doble doser

4 6

Feil tidspkt for medikasjon 1 2

Dårlig kommunikasjonsflyt mlm vaktlag, avvik ved 
innføring av ny medisin.

1 2

Manglende merking av meds/hygiene (eks brukte 
insulinspisser ikke tatt av)/preparater utgått på dato.

3 19

Medisin gitt uten legeordinasjon (eks på pariapparat). 2 3

Ikke gitt andre former for samme medisin dersom ikke 
pas klarer å svelge (eks paracet supp istedenfor tablett). 

1

B-preparater på avveie. 2

Feil administrering (eks plaster på halv åtte). 1 1

Medisin ikke gitt. 16 1

For lite info ved ordinering (eks grense for blodsukker 
ved insulin).

1

Medisin eller medisinlister tilgjengelige or andre pasienter 
/´(sikkerhet/tayshetsplikt). 

9 2

Feil medisinliste til sykehus. 1

Ikke samsvar mellom ordinasjonskort og AK-journal, hva 
skal man følge?

1

Feil dose gitt. 2

Feil medisin gitt. 2



Konklusjoner?



Videre forbedringsmål

• Innføre halvårskontroller. 

• Ønsker oversikt over hvilke medikamentspeil skal taes og 
når. 

• Oppfølging av medisinendringer.

• Bli flinkere på å forstå oss på synonympreprater. 

• Involvere farmasøyt.




