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Prosjekt: Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og 
hjemmetjenesten i Nord -Trøndelag 

!
Bakgrunn: 

Feilmedisinering fører årlig til unødvendige lidelser for mange pasienter, og Helsetilsynet har 

avdekket en rekke mangler ved dagens praksis(Helsetilsynet 7/2010). Legemiddelrelaterte 

problemer forekommer i alle deler av helsetjenesten. Problemene kan være relatert til den som 

forskriver og administrerer legemidler, relatert til pasientens legemiddelbruk eller til 

legemidlet i seg selv. Både norske og internasjonale studier viser høy forekomst av 

legemiddelrelaterte problemer både i sykehus, sykehjem, og allmennpraksis. Konsekvensene 

er økt sykelighet med redusert livskvalitet, og økt dødelighet for pasientene, samt store 

utgifter for helsevesenet. Det eksisterer bred enighet i fagmiljøene om et betydelig 

forbedringspotensial. 

Styrket kompetanse på legemiddelbehandling i sykehjem og i hjemmetjenesten er et 

innsatsområde i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen; « I trygge hender». Kampanjen 

har utviklet tiltakspakker som skal optimalisere legemiddelbruk i omsorgstjenesten. Verdal 

kommune og Stjørdal kommune har deltatt i nasjonale læringsnettverk for henholdsvis, 

sykehjem og hjemmetjenesten og vil nå gjennom prosjektet sikre spredning til alle kommuner 

i Fylket. Prosjektet er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenter for 

sykehjem og hjemmetjenesten i Nord -Trøndelag, Fylkesmannen i Nord -Trøndelag, 

Høgskolen i Nord- Trøndelag og Senter for omsorgsforskning Midt-Norge. Læringsnettverket 

vil være et «kombinasjonsnettverk» idet det dekker både sykehjem og hjemmetjenesten som 

omsorgsarena.  

Mål:  

- Å redusere pasientskader 

- Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet 

- Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten 



!
Metode: 

Gjennomføringen av læringsnettverk bygger på Gjennombrudds modellen.  Denne 

arbeidsmodellen legger til rette for å skape kultur og kompetanse for kontinuerlig forbedring 

på den enkelte arbeidsplass. Kommuner og fagmiljøer deltar i prosjektet med såkalte 

forbedringsteam, der samme team deltar på i alt 3 samlinger, og jobber målrettet med 

tiltakene mellom samlingene. Deltakerne blir introdusert til innsatsområdet, tiltakspakker, 

forbedringsverktøy og målemetoder. Deltakerteamene vil motta veiledning underveis. 

Prosjektperiode: 

1/9 2013 – 1/9 2014 

Finansiering: 

Helsedirektoratet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i Nord- Trøndelag, 
Fylkesmannen i Nord -Trøndelag, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Senter for omsorgsforskning 
Midt-Norge 

!
Prosjektleder og deltagere: 

Prosjektleder: Siri A. Devik(geriatrisk sykepleiere/stipendiat SOF) 

Deltagere i Arbeidsgruppa:  

Anita Susegg : ass. avdelingssykepleier/Utviklingssenter for sykehjem, Verdal  

Edel Nessemo: ass. avdelingssykepleier/Utviklingssenter for sykehjem, Verdal 

Inger Lise Fiskvik: Avdelingssykepleier/Utviklingssenter for hjemmetjenesten, Stjørdal 

Anne Merethe Hernes: Vernepleier/ Utviklingssenter for hjemmetjenesten, Stjørdal 

Hege Therese Bell: Farmasøyt/stipendiat Hint 

!
Lenker: www.pasientsikkerhetskampanjen.no 


