


Utvikling gjennom kunnskap

Utviklingssenteret skal bidra til å styrke kvaliteten 
i helse- og omsorgstjenesten gjennom fag- og 
kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap, 
nye løsninger og nasjonale føringer. 



Satsningsområder

• Utvikling i samarbeid med pasienter, brukere og pårørende

• Faglig omstilling i tjenestene

• Den nye hjemmebaserte tjenesten

• Kvalitetsreformen Leve hele livet



Vi oppfyller samfunnsoppdraget:

Nettverksarbeid

•Legge til rette for samarbeid, kunnskaps- og erfaringsdeling 
gjennom ulike nettverk

•Tilby råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-
forbedrings- og implementeringsarbeid



 Kompetanseheving

• Bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis

– opplæringspakker 

– abc-opplæring

– forbedringsarbeid

– omstillingsarbeid



Utvikling av kunnskap

• Medvirke og tilrettelegge for praksisnær og relevant forskning



Leve hele livet
• Bidra til at kommunene tar i bruk nye arbeidsmetoder, nye samarbeidsformer, 

ny teknologi og nye løsninger



 å gjøre kommunene gode

Fylkesmannen

USHTRKK



www.utviklingssenter.no

Publisering av aktiviteter og prosjekter

Spredning av erfaring

What’s in it for you?

http://www.utviklingssenter.no/


Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og ProAcT i Salten
med Francis Odeh, Sølvsuper i Bodø og Benedikte Dyrhaug Stoknes, NLSH



Forsvarlig legemiddelbruk i korttidsavdeling
et prosjekt på Vestvågøy sykehjem



Ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 4
 Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet

§4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

§ 2. Virkeområde - …gjelder også for virksomheter som er pålagt plikt til å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasient-
og brukersikkerhet etter a)

spesialisthelsehelsetjenesteloven §3-4a eller b)helse- og omsorgstjenesteloven §4-2.

§ 3. Ansvaret for styringssystem 

Den som har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av 
virksomhetens aktiviteter i tråd med denne forskriften og at medarbeidere i virksomheten medvirker til dette. 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=helse og omsorgstjenesteloven#KAPITTEL_4
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250


• §6. Plikten til å planlegge

• §7. Plikten til å gjennomføre

• §8. Plikten til å evaluere

• §9. Plikten til å korrigere



Læringsnettverk  www.pasientsikkerhetsprogrammet.no

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/


One size fits all? 



Læringsnettverk Riktig legemiddelbruk

• Tiltakspakker
Riktig legemiddelbruk  
Legemiddelsamstemming

• 21 kommuner





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.




