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Sammendrag  
 
Tema/problemstilling: Mange sykehjemsbeboere har flere tilstander på én gang og står dermed 
ofte på mange medisiner. Alle sykehjemsbeboere har derfor en lovpålagt rett på 
legemiddelgjennomgang (LMG) ved ankomst, minst én gang årlig og generelt ved behov. 
Helsedirektoratet fører statistikk via SSB over LMG hos langtidsbeboere, og avdekker at nesten 
50 % av kommunene ikke har rapportert om LMG er utført eller ikke. Antall rapporterte 
gjennomførte LMG stemmer altså nødvendigvis ikke med faktisk utførte LMG. I denne 
oppgaven har vi sett på måter å forbedre gjennomføring og rapporteringen av LMG med 
utgangspunkt i vårt valgte mikrosystem.  
  
Kunnskapsgrunnlag: Det finnes godt dokumenterte anbefalinger på at LMG bør gjennomføres, 
samt flere studier med forslag til hvordan. Kunnskapsgrunnlaget for økt rapportering som 
forbedringsstrategi er moderat, mens sjekklister synes å anbefales som en del av en generell 
tilnærming til risikoreduksjon.  
 
Tiltak/kvalitetsindikator: Som tiltak for å øke gjennomføringen og rapporteringen av LMG i 
vårt mikrosystem, vil vi anbefale implementering av en sjekkliste til bruk ved LMG. Den består 
av syv punkter og skal fylles ut av lege og sykepleier. Kvalitetsindikatorene vi har valgt til å 
belyse om tiltaket vårt er effektivt, er LGM hos sykehjemsbeboere på tre nivåer: på 
sykehjemmet, etter uttrekk fra IPLOS-registeret og ved publikasjon i nasjonale 
kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet.  
  
Ledelse/organisering: Alle som har en rolle i gjennomføringen av LMG må involveres i 
prosjektet, først og fremst sykehjemslegen og de fagansvarlige sykepleiere. Kommunelegen kan 
ha rollen som å lede/følge opp prosjektet. Helsedirektoratet kan også tenkes å være nyttig ved 
implementeringen da de kan øke oppmerksomhet og kunnskap om rapportering. En naturlig start 
for prosjektet er opplæring av alle involverte parter i gjennomføring og dokumentasjon av LMG 
innen utgangen av 2018. Sjekklisten bør implementeres så snart det lar seg gjøre slik at den er 
godt innarbeidet ved årsskiftet 2018/2019. 
  
Konklusjon: Vi anbefaler å starte et prøveprosjekt av ett års varighet med bruk av sjekklisten for 
LMG ved Bjørkelangen sykehjem. Om det kan dokumenteres at tiltaket har effekt vil det være 
grunnlag for å kontinuere bruken av sjekklisten.  
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1 Introduksjon  
 
1.1 Bakgrunnsinformasjon 
Sykehjemsmedisin er et tema som får lite oppmerksomhet i media sammenlignet med andre 
deler av helsesektoren, som sykehus og allmennpraksis. Det er i sykehjemssektoren, som i 
helsevesenet generelt, stort forbedringspotensiale når det kommer til organiseringen av 
pasienters/beboeres helsetilbud. Dette kommer frem av de nasjonale kvalitetsindikatorene for 
sykehjem (1). Mange av sykehjemsbeboerne er til dels svært syke, og står ofte på mange 
medisiner fordi de har flere tilstander på én gang. Det er en utfordring både økonomi-, 
kapasitets- og rekrutteringsmessig å skaffe sykehjemsleger med god nok kompetanse.  
Rundt i det ganske land er det ofte allmennleger som har en kommunal bistilling ved det lokale 
sykehjemmet og som dermed står for medisinsk oppfølging av beboerne. Mange av disse gjør en 
svært god jobb, men ofte er stillingsprosenten for liten til at man kan yte den innsatsen som må 
til for å lære seg såpass komplisert medisin (2). Øvrige sykehjemsansatte har varierende 
bakgrunn og erfaring.  
Helsedirektoratet fører statistikk over legemiddelgjennomgang (LMG) hos langtidsbeboere slik 
som bestemt i forskrift (3). Denne presenteres som en del av nasjonale kvalitetsindikatorer for 
helse- og omsorgstjenester. Gjennom en egen kravspesifikasjon legges det opp til at alle EPJ- 
leverandører til sykehjem har et oppsett som inkluderer LMG. Dersom dette brukes korrekt av 
kommunene, vil det hvert år etter årsskiftet automatisk trekkes ut tall fra alle kommuner. Dette 
danner grunnlag for kvalitetsindikatorene som publiseres av SSB på oppdrag fra 
Helsedirektoratet i juni hvert år. Disse tallene har vært utgangspunkt for gruppens oppgave. 
Korrekt rapportering har helseøkonomiske konsekvenser både på kommunalt nivå og på 
nasjonalt nivå og er således en viktig del av kontrollen av helsevesenet.  
 
1.2 Dagens situasjon 
I 2017 var det 32 733 nordmenn på langtidsopphold i institusjon (sykehjem og aldershjem)(4). 
Av disse var de fleste over 67 år og mange hadde én eller flere behandlingskrevende sykdommer. 
Blant annet har 47% i denne aldersgruppen hjerte/karsykdom og 44% sykdom i 
muskel/skjelett(5). Kvalitetsindikatoren fra Direktoratet for e-helse måler som nevnt LMG for 
sykehjemsbeboere over 67 år i Norge på langtidsavdeling (1). På landsbasis har 49% fått LMG 
siste året. I fylkessammenheng ligger Oslo på topp med 79,9%, mens Nord-Trøndelag ligger på 
bunn i fylkeskommunal sammenheng. Flere kommuner, eksempelvis Fedje og Tysfjord,  har en 
rapporteringsgrad på 100%. Andre kommuner har 100% manglende rapportering. I følge 
indikatoren er det på landsbasis bare 3% som ikke har fått LMG. Hos de resterende 47,7 % er det 
ikke er rapportert om LMG er utført eller ikke. Dette illustrerer at det knytter seg stor usikkerhet 
til tallene. 
 
1.3 Om valg av oppgave 
I utgangspunktet ønsket gruppen å fokusere på hvordan man kan øke LMG i sykehjem. Som 
resultatene ovenfor viser, stemmer ikke nødvendigvis antall rapporterte gjennomførte 
legemiddelgjennomganger med faktisk utførte legemiddelgjennomganger. Dette var også tilfellet 
i mikrosystemet valgt for denne oppgaven. Samtidig har flere av oppgaveforfatterne familie eller 
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bekjente som bor eller har bodd på sykehjem og har svært ulike erfaringer knyttet til rutiner og 
den oppfølgingen som gjøres. Som medisinstudenter er det særlig interessant å kjenne til rutiner 
for medisinering og LMG. Gjennom praksisperioden i vår fikk vi også innblikk i ulike måter å 
sørge for LMG hos langtidsboende på sykehjem. Erfaringen vår er at dette varierer. Det bekreftes 
av tallene i kvalitetsindikatoren. Vi ønsker derfor å sette fokus på den medikamentelle 
behandlingen som foregår hos sykehjemsbeboere på langtidsavdelinger. Det er bestemt ved 
forskrift at alle sykehjemsbeboere har rett på LMG ved ankomst, minst én gang årlig og generelt 
ved behov (3). Gjennom de nasjonale kvalitetsindikatorene kan man anta at dette ikke 
gjennomføres godt nok.  
Det har blitt skrevet om LMG på sykehjem i KLoK tidligere, nærmere bestemt om tiltakene 
tverrfaglig gjennomgang, START-STOPP og NORGeP-kriteriene. Dette er imidlertid et stort og 
meget viktig tema, der det åpenbart fremdeles er forbedringspotensiale. Vi ønsker dermed å 
bruke erfaringer fra vårt unike mikrosystem for å implementere et tiltak som kan optimalisere 
rutiner og rapportering for LMG nettopp der. 
Som tiltak for å øke andelen rapporterte registrerte legemiddelgjennomganger har gruppen valgt 
implementering av en sjekkliste til bruk ved LMG. Mål for tiltaket er å øke andel gjennomførte 
og rapporterte LMG til 100 % innen ett år etter innføring av tiltaket.  
 
2 Kunnskapsgrunnlaget  
 
Denne delen av oppgaven omhandler kunnskapsgrunnlaget for nytten av LMG samt 
kunnskapsgrunnlaget for forbedringstiltakene sjekklister og økt rapportering. I løpet av arbeidet 
med oppgaven kom det frem at kvalitetsutfordringen ved sykehjemmet primært gjelder 
rapportering til et offentlig register. Vi har derfor inkludert kunnskapsgrunnlag for offentlig 
rapportering av kvalitetsindikatorer og også søk på evidensen av vårt valgte tiltak, som er 
sjekkliste.  
 
2.1 Søkestrategi 
Det ble gjort søk i oktober og november 2018 via Helsebiblioteket  og McMaster Plus. For LMG 
ble det søkt med følgende søkeord: “Medical review nursing homes” som ga treff i alle trinn i 
Kunnskapspyramiden. Da tydelige retningslinjer ble funnet i øverste nivå “Oppslagsverk” ble 
ikke artikler som dukket opp lenger ned i kunnskapspyramiden inkludert. Det ble også gjort søk i 
Pubmed med søkeordene “prescribing AND nursing homes” i tillegg til søk etter artikler henvist 
til i andre studier og artiklers referanselister.  
 
Fordi det aktuelle forbedringspotensialet hos vårt mikrosystemet synes å ligge i rapportering, 
søkte vi etter dokumentasjon på at offentlig rapportering fører til bedre helsetjeneste. McMaster 
pyramidesøk ble brukt, med søkeordene “public reporting”. Forbedringsstrategien som ble valgt 
av forfatterne i forbindelse med KLoK-oppgaven er sjekkliste. Det ble videre søkt i 
McMasterPlus med “checklist AND nursing homes” og “”checklists in nursing homes””. 
Sistnevnte søk ga relevante treff i øverste nivå av kunnskapspyramiden. Det ble også funnet treff 
ved hjelp av McMasters pyramidesøk i alle nivåer av kunnskapspyramiden med søkeord 
“checklists.”  
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2.2 Kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring av legemiddelgjennomgang 
2.2.1 Hva er legemiddelgjennomgang?  
Helsedirektoratet skriver i sin Veileder om legemiddelgjennomganger  (6) at “En LMG er en 
systematisk fremgangsmåte for å kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk, for å ivareta 
effekt og sikkerhet”. Legemiddelgjennomganger skal i følge veilederen baseres på “en samstemt 
legemiddelliste fra aktuelle behandlingsnivå, samt relevante kliniske opplysninger”. Det skal i en 
LMG vurderes om legemidlene som en pasient får er hensiktsmessige og at den totale 
legemiddelforskrivningen er så god som mulig. Veilederen sier at begrensing av antall 
legemidler også må vurderes, selv om hvert enkelt legemiddel i seg selv er indisert. Avvik fra 
god legemiddelbehandling kan både være legemidler som gis på feil indikasjon, i feil dose eller 
formulering, uheldige kombinasjoner av legemidler eller at legemidler er gitt uten evaluering av 
effekt og bivirkningsrisiko. Det kan også være praktisk feilbruk, uhensiktsmessige legemidler 
eller for mange eller for få legemidler (6).  
 
2.2.2  Kunnskapsgrunnlaget for gjennomføring av legemiddelgjennomgang 
En rekke studier identifiserer farmakologiske utfordringer i den geriatriske befolkningen. 
Polyfarmasi, altså fem legemidler eller flere, øker risikoen for alvorlige bivirkninger som 
hypoglykemi, forstoppelse, økt falltendens, redusert kognitiv funksjon eller økt blødningsrisiko, 
og gir økt sårbarhet for over- og feilmedisinering av den geriatriske befolkning. Dette fremgår av 
en systematisk oversikt fra UpToDate, sist oppdatert i oktober 2018. (7) Oversiktsartikkelen 
peker på endrede farmakokinetiske og -dynamiske faktorer i befolkningen og dermed økt risiko 
for interaksjoner mellom legemidler og effektene av dette. Lignende funn er gjort i norsk 
sammenheng. Studiene konkluderer med at henholdsvis 18,4% (8) og 13,5% (9) av populasjonen 
hadde ett eller flere feilaktig eller upassende medikamenter foreskrevet. Samtlige av disse 
artiklene påpeker behovet for og potensialet som ligger i en grundig LMG. Likevel angis det ikke 
i UpToDate-artikkelen en evidensgradering av anbefalingene.  
 
I en studie av tre sykehjem i Bergen (10) ble det funnet at hver pasient i gjennomsnitt brukte 11,5 
legemidler der laktulose, paracetamol og acetylsalisylsyre var de mest brukte. Legemidlene som 
ble mest brukt var også de som oftest var involvert i legemiddelrelaterte problemer (DRP), og 
var alle uheldige konsekvenser av feil legemiddelbruk. Legemiddelrelaterte problemer defineres 
som en hendelse eller omstendighet som knyttet til medikamentell behandling som potensielt 
eller faktisk virker mot ønsket helsegevinst, slik som legemiddelinteraksjoner, feildosering, 
manglende monitorering, alvorlige legemiddelreaksjoner med mer. Den vanligste formen for 
DRP i denne studien var ”unødvendig medikament” og ”monitorering kreves”.  
 
En annen studie fra sykehjem i Oslo (11) fant 234 DRP hos 82 beboere. Den vanligste DRP var 
“medikamentbehandling uten klar indikasjon” og “behandling med et upassende medikament”. 
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Etter legemiddelgjennomgang av et multidisiplinært team ble det i denne studien funnet en 
nedgang i DRPer fra 2,6 til 1,0 per pasient (P<0,01).  
 
Vel så viktig som å kartlegge legemiddelrelaterte problemer er det å dokumentere effekten av 
LMG i form å hindre sykdom og skade hos beboerne. I forskningen er det vanlig å måle dette 
blant annet i form av antall sykehusinnleggelser (12, 13, 14) relatert til (feil) legemiddelbruk. Det 
vises til tall fra 5,6% opp til 16,6% av akuttinnleggelser for grupper med gjennomsnittsalder over 
60 år. Én studie fant en total mortalitet av legemiddelrelaterte innleggelser på 0,15% (13), en 
annen 2,3% (14). Over halvparten av av disse legemiddelrelaterte innleggelsene kunne vært 
forhindret med en LMG. Det bemerkes også at de eldre pasientgruppene er overrepresentert.  
 
En retningslinje fra UpToDate om palliativ omsorg ved pleiehjem anbefaler LMGer hos den 
geriatriske befolkningen ved innleggelse til langtidsavdeling og ved endring i klinisk tilstand 
(15) I en annen retningslinje fra samme sted som omhandler medikamentforskrivning for eldre 
(7) anbefales det at det, “uavhengig av legemiddelgjennomgangen, er essensielt å kontinuerlig 
revurdere pasientens medisinliste ved nye forskrivninger. Dette i lys av at beboerens gjeldende 
kliniske status, mål med behandling og potensiell risiko/fordel for hvert enkelt medikament”. 
Gjennomgang av en pasients medikamentelle behandling beskrives som essensiell del av 
medisinsk behandling av eldre. Det er nødvendig for å oppdage behov for endringer, både når det 
gjelder å avslutte et medikament der indikasjonen ikke lenger er til stede, erstatte medikamentet 
med et annet sikrere medikament, endre dosering, eller legge til nye medikamenter. Det bør 
vurderes om pasientens status har endret seg, for eksempel endret nyre- eller leverfunksjon, slik 
at en dosejustering kan bli nødvendig, mulige interaksjoner, om pasientens symptomer kan 
skyldes bivirkninger fra et medikament, eller om medisinlisten kan forenkles. UpToDate har ikke 
vurdert styrken av disse anbefalingene.  
 
Samme retningslinje foreslår også at LMG i tillegg til å gjøres regelmessig, er indisert når 
pasienter får en skade eller sykdom som kan være et alvorlig resultat av et medikament 
vedkommende bruker. Det presiseres også at uoverensstemmelser i medisinlister særlig kan 
oppstå i forbindelse med sykehusinnleggelser. En annen utfordring er at klinikere ofte har høy 
terskel for å seponere medikamenter, særlig hvis det ikke er initiert av dem selv og det virker 
som pasienten tolererer dem godt. Når det gjelder forebyggende behandling er dette ofte ikke 
lenger aktuelt for pasienter med kort forventet levetid. Før en kliniker legger til et nytt 
medikament når det oppstår nye symptomer hos en pasient, bør det også vurderes om symptomet 
kan være en bivirkning av et medikament pasienten står på. Dessuten bør en alltid vurdere 
ikke-farmakologiske tiltak hos eldre (7).  
 
En tredje UpToDate-retningslinje (16) anbefaler også at klinikere og farmasøyter regelmessig 
bør vurdere medisinlister med bakgrunn i at indikasjon for behandling endrer seg som følge av at 
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pasientens status endres. Det foreslås at klinikere burde identifisere og dokumentere 
målsymptomer som behandles når nye medikamenter startes opp. I tillegg bør medikamenter 
uten effekt på symptomene de er ment å virke mot, ikke kontinueres. Styrken på anbefalingene er 
ikke vurdert av UpToDate. Unødig medisinering kan reduseres ved hjelp av farmasøyt som ser 
på medikamentlister og kommer med anbefalinger når det gjelder medikamenter som kan 
fjernes, doser som kan endres eller forslag om nødvendig klinisk eller laboratorisk testing.  
 
En UpToDate-retningslinje kalt Geriatric health maintenance (17) lister opp evidensbaserte 
anbefalinger for medikamentbruk hos eldre. Det anbefales å sørge for en oppdatert 
medikamentliste, inkludert reseptfrie legemidler og urter. Det anbefales at legemidlene vurderes 
minst én gang årlig. En klar indikasjon for hvert medikament og dokumentasjon av responsen på 
behandlingen burde inkluderes i dette. Det anbefales spesifikt at det undersøkes for duplikater, 
interaksjoner, compliance og kostnad-nytte. Det anbefales også at det særlig undersøkes for 
medikamenter som vanligvis er assosiert med alvorlige hendelser, eksempelvis warfarin, 
analgetika, antihypertensiva, insulin, antidiabetika og psykotroper. Bruk av antikolinerge 
medikamenter med spesifikke risikofaktorer bør unngås eller begrenses. Heller ikke her er 
styrken på anbefalingene vurdert av UpToDate.  
 
Følgelig gir det god mening at det i §5a Legemiddelgjennomgang i sykehjem  i Forskrift om 
legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp står at: 
”Legemiddelgjennomgang skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler i sykehjem. 
Virksomheten skal sørge for en systematisk legemiddelgjennomgang for pasienter med 
langtidsopphold i sykehjem ved innkomst og minst en gang årlig. Utover dette skal 
legemiddelgjennomgang utføres når det er nødvendig av hensyn til forsvarlig behandling. 
Legemiddelgjennomgang utføres av lege, alene eller i samarbeid med annet helsepersonell”  (3). 
 
I Nasjonal helse- og omsorgsplan er det foreslått at legemiddelgjennomganger bør gjennomføres 
systematisk på sykehjem, i sykehus og for hjemmeboende pasienter med omfattende 
legemiddelbruk (6). I Veileder om legemiddelgjennomganger står det at pasienten selv eller 
pårørende kan be om at en LMG gjøres (6).  
 
2.2.3 Hvordan bør LMG organiseres? 
En systematisk oversikt fra 2011 (18) så på ulike tiltak som var foreslått for å forbedre 
forskrivning i sykehjem. Det ble her utifra 16 studier konkludert med at det i hovedsak var fire 
strategier: opplæring av helsepersonell, multidisiplinære team-møter, medikamentgjennomgang 
av farmasøyt og bruk av programvare som støtteverktøy. Av disse konkluderte 
oversiktsartikkelen med at opplæring viste best resultater. Kombinasjoner av ulike 
intervensjonsstrategier vil kanskje være nødvendig. Likevel oppgir artikkelen at synes det å være 
begrenset evidens for de fleste intervensjoner (18) .    
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Det finnes også flere andre foreslåtte tiltak i litteraturen. Innføring av månedlige 
medikamentlister foreslås som en mulighet for gjennomgang av medikamenter hos 
langtidspasienter (16).  Bruk av multidisiplinære team er undersøkt som en strategi i en studie av 
pasienter i norske sykehjem der ble satt i gang som tiltak mot legemiddelrelaterte problemer 
(“Drug related problems”). Det ble konkludert med at det var en god strategi for å identifisere og 
løse legemiddelrelaterte problemer. Det ble også her konkludert at en systematisk 
medikamentgjennomgang med involvering av farmasøyt er anbefalt (10).  
 
Bruk av farmasøyt foreslås flere steder, blant annet i to UpToDate-retningslinjer, i sammenheng 
med at gjennomføring av LMG anbefales (7, 16). En norsk studie så på effekten av en farmasøyt 
på forskrivning og administrasjon av hypnotika i sykehjem. Det ble gjort undersøkelser før og 
etter en farmasøyt hadde informert om rasjonelt hypnotikabruk til ansatte på institusjonen og 
forbruket av flere medikamenter ble redusert. Det ble konkludert med en viktig effekt av 
medikamentinformasjon (19).  Involvering av en farmasøyt i medikamentgjennomgang og 
kommunikasjon med kliniker ved overføring av pasienter mellom sykehus og sykehjem har i en 
studie vist å senke risikoen for avviksrelaterte alvorlige medikamentbivirkninger (20). Det er 
også vist at legemiddelgjennomganger av farmasøyter senker forekomsten av delirium hos 
sykehjemspasienter (21).  
 
 
2.3 Kunnskapsgrunnlaget for rapportering som forbedringsstrategi 
En retningslinje fra UpToDate (22), angir at kvalitetsmåling i helsevesenet baserer seg på tre 
kvalitetskategorier: resultat, prosess og struktur. Videre peker retningslinjen på en begrunnelse 
for rapportering av kvalitet: Å gi et informert valg til pasienter i valg av helseinstitusjon de 
benytter seg av, og å motivere helsepersonell til å forbedre tjenestene, inkludert å appellere til 
yrkesstolthet. Dessuten påvirker det ansvarsfølelse hos klinikere og helseledere. Forfatterne 
hevder at offentliggjøring av kvalitetsindikatorer blant sykehus i USA er assosiert med 
signifikante forbedringer over tid, og de peker på at studier som linker publisering av 
sykehusenes kvalitetsindikatorer gir bedre utfall hos pasientene. Likevel presiserer forfatterne av 
artikkelen at det er gjennomført få systematiske evalueringer som forsøker å identifisere hvilke 
kvalitetsforbedrende tiltak som er mest effektive. Det trekkes frem at kvalitetsindikatorer har 
begrensninger, ganske enkelt fordi tiltak med hensikt å forbedre kvalitet med enkelhet kan ha 
uønskede konsekvenser eller at et tiltak i realiteten ikke bidrar til økt kvalitet fordi tjenesten 
tilbudt ikke har noe reelt forbedringspotensial.  
 
En systematisk oversikt (23) om temaet offentlig rapportering som forbedringsstrategi oppgir 
som mål å evaluere i hvilken grad rapportering knyttet til kvalitet i helsetjenesten bidrar til 
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kvalitetsforbedring. Blant funnene var at kvalitetsmål som rapporteres offentlig bedres over tid, 
og at tjenesteytende helsepersonell responderte på offentliggjøringen av data om kvaliteten i 
tjenesten, med å delta i kvalitetsforbedringsarbeid av denne. For de fleste utfallsmålene i studien 
var evidensstyrken moderat. Videre står det at selv om mulighet for ulemper og skade ofte 
fremheves av kritikere av offentlig rapportering, finnes det få studier om skadeeffekter og de 
som finnes bekrefter ikke mulig skade.  
 
2.4 Kunnskapsgrunnlaget for bruk av sjekklister 
I Helsedirektoratets Veileder om legemiddelgjennomgang  står det at “for å understøtte 
legemiddelvalg med bakgrunn i legemiddelgjennomgangen må det benyttes relevante 
beslutningsverktøy, sjekklister, interaksjonsdatabaser og lignende”  (6). Vi har valgt å foreslå en 
sjekkliste som tiltak inn i vårt mikrosystem. Retningslinjer fra UpToDate (24, 25) anbefaler 
sjekkliste for å øke behandlingskvaliteten som del av en generell tilnærming til risikoreduksjon. 
En sjekkliste skal virke som et kognitivt hjelpemiddel med en strukturert presentasjon av 
informasjon for å sikre at ingen trinn i prosessen glemmes og at sikkerhetsrutiner følges. 
Effekten av sjekklister vist her vil med stor sannsynlighet ha overføringsverdi til vårt 
mikrosystem, til tross for at forskningen i ovennevnte artikkel dreier seg om andre kliniske 
situasjoner. Blant forhold som i UpToDate-retningslinjen fremheves som viktige for at en 
sjekkliste skal gi fordeler er at innholdet er relevant, implementeringen passende og at den følges 
fullt ut. Videre at den tilpasningen de som bruker den gjør er en kritisk faktor for å oppnå 
målbare forbedringer.  
 
 
3 Forbedringsarbeidet 
 
3.1 Vårt mikrosystem 
Mikrosystemet vi har valgt er en langtidsavdeling ved Bjørkelangen sykehjem, i 
Aurskog-Høland kommune. Sykehjemmet har tre avdelinger. En langtidsavdeling, en 
korttidsavdeling, og en avdeling for demente pasienter. Vi valgte å fokusere på 
langtidsavdelingen som består av seks pasienter, da dette er gruppen som måles ved den 
nasjonale kvalitetsindikatoren. Det er de samme legene som arbeider her og ved de øvrige 
sykehjemmene i kommunen. Praksis vedrørende LMG synes å være lik ved de andre 
sykehjemmene. Mange av pasientene ved avdelingen er i livets sluttfase. Det er ofte besluttet 
hjerte-lungeredning minus (HLR-) og de fleste har oppgitt at de ikke ønsker sykehusinnleggelse. 
Pasientene bruker i følge fagansvarlig sykepleier gjennomsnittlig 4-7 ulike medikamenter daglig.  
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3.2 Dagens praksis  
Bjørkelangen sykehjem har egne rutiner for LMG. Det utføres LMG ved innkomst, deretter 
rutinemessig. Behandlingsansvarlig lege opplyser om at denne rutinemessige gjennomgangen 
utføres to ganger årlig, mens den fagansvarlige sykepleieren mente at det utføres kun én gang 
årlig. Uoverensstemmelse om antall LMG har potensielt den konsekvens at det blir utført færre 
LMG enn intendert. Både legen og ansvarlig sykepleier har samme oppfatning om innholdet av 
en LMG.  
 
Sykehjemmet har et eget skjema med sjekkliste for de oppgavene som inngår i dette (se vedlegg 
1). Skjemaet med sjekkliste som brukes på sykehjemmet er utarbeidet av Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Dette skjemaet er basert på den nasjonale veilederen 
for LMG som er utgitt av Helsedirektoratet i 2012. I skjemaet inngår blant annet vurdering av 
indikasjoner, interaksjoner, bivirkninger, dose og doseringstidspunkt. Ved innkomst og ved en 
generell medisinsk årskontroll blir det foretatt en samtale med beboeren hvor fokuset er på 
beboernes egne tanker om situasjon og egen helse, og tanker rundt livets slutt. Det blir så utført 
en fullstendig klinisk undersøkelse og vurdering. Målrettede og ufullstendige 
legemiddelgjennomganger utføres ved ulike hendelser hvor legemidler kan ha vært den 
underliggende årsaken. En slik hendelse kan være en fallhendelse eller en nyoppstått 
forvirringstilstand.  
 
3.2.1 Årsaksanalyse 
I arbeidet med å kartlegge årsaker og utfordringer har gruppen brukt fiskebeinsdiagram for å 
identifisere de faktorene som kan være årsak til manglende gjennomføring og rapportering av 
LMG ved Bjørkelangen sykehjem. Dette er gjengitt som punkter under. Deretter har vi trukket ut 
faktorene vi mener er viktigst og mest relevant, og som vi dermed ønsker å inkludere i vårt 
forbedringsprosjekt.  
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Miljø:  Stort arbeidspress, manglende “kultur” for rapportering, uforutsette hendelser. 
Økonomiske utfordringer. 
Mennesker:  Mangelfull opplæring i prosedyre, uklar ansvarsfordeling, samarbeidsproblemer, 
vikarer uten opplæring og utskifting av personell. Kompetanse hos aktørene. 
Metode:  Manglende flyt i avvikling/uklar prosedyre, manglende rutiner for prosessen, 
ansvarspulverisering. 
Materiale:  Omfattende LMG. Analog metode. Ufullstendige journalnotater, epikriser som 
bakgrunn. Ikke samstemte medikamentlister.  
Maskiner:  Ingen varsling i EPJ. 
 
Sjekklisten, som er det primære forbedringstiltaket i dette prosjektet, skal inkludere punkter som 
retter seg mot årsaksfaktorer fra listen ovenfor. Dette inkluderer faktorene mangelfull opplæring 
og ansvarsfordeling gjennom at alle involverte skal lære når og hvordan gjennomgangen 
gjennomføres, og for sykehjemslegens vedkommende; hvordan det dokumenteres korrekt. 
Sjekklisten sørger også for at vikarer og nyansatte raskt kan sette seg inn i rutinen. Den skal 
gjøre det enkelt og oversiktlig å gjennomføre LMG korrekt og skape god flyt i arbeidet gjennom 
året slik at ikke oppgaver hoper seg opp. Forhåpentlig vil et nytt tiltak også bidra til at aktørene 
opplever det som viktig å gjennomføre og dokumentere korrekt.  
 
3.2.2 Arbeidsfordeling 
Legen og den ansvarlige sykepleieren har definerte oppgaver i prosessen ved LMG. Fagansvarlig 
sykepleier spiller en viktig rolle, og er den personen som initierer prosessen og avtaler et 
tidspunkt for LMG hos legen på avdelingen. Legen ved avdelingen har det medisinskfaglige 
ansvaret for selve gjennomgangen. På spørsmål om hvorvidt det ville være hensiktsmessig å 
involvere en klinisk farmasøyt i prosessen, poengterte legen ved sykehjemmet at dette ville være 
ønskelig, men at det neppe var økonomiske rammer for dette. Etter den første 
legemiddelgjennomgangen ved innkomst rekvirerer legen blodprøver til neste årskontroll. Det er 
da sykepleierens oppgave å ta blodprøvene og å avtale tid med legen for neste årlige LMG, samt 
å initiere denne. Sykepleierne har ikke noen form for påminnelse for når dette skal utføres og det 
er ikke noe fast bestemt tidspunkt for årlig LMG. Det er en uformell rutine som gjøres “senhøst”. 
Det er nærliggende å tenke at det er en fare for at LMG kan glemmes, særlig da det ikke er avsatt 
et konkret tidspunkt. En annen utfordring ved denne uformelle rutinen er at den årlige LMG blir 
nedprioritert og utsatt, f.eks. ved at legen kan bli tilkalt til andre beboere som trenger tilsyn, slik 
at gjennomgangen ikke blir utført i tide.  
 
3.2.3 Teknisk utstyr 
Sykehjemmet bruker et journalsystem som heter “Profil”. I dette systemet er det utformet et eget 
integrert domene for LMG hvor konklusjon av gjennomgangen og videre plan dokumenteres. En 
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problemstilling er at det ikke eksisterer et varselsystem som fanger opp om LMG ikke er blitt 
utført.  
 
3.2.4 Rapportering av utført LMG 
Verken legen eller sykepleieren på avdelingen visste hvordan en utført LMG rapporteres til 
Helsedirektoratet. Normalt rapporterer kommunene data til IPLOS-registeret  (22,23), et register 
for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det inneholder data fra kommunene om personer 
som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Opplysningene i registeret er 
basert på data fra kommunenes fagsystemer eller Elektroniske pasientjournaler (EPJ). 
Kommunene genererer selv filuttrekk årlig og sender det til SSB, som forvalter registeret på 
vegne av Helsedirektoratet. Videre publiseres tallene som kvalitetsindikatorer av 
Helsedirektoratet.  
 
I “Veileder om legemiddelgjennomganger” (6), utgitt av Helsedirektoratet står det at rutiner for 
utførelse av LMG bør tilpasses og utvikles på hvert enkelt behandlingssted, og at rutinene vil 
utgjøre en del av behandlingsstedets internkontrollsystem. Ifølge Helsedirektoratets veileder skal 
gjennomført LMG dokumenteres. Det skal også dokumenteres hvilke legemiddelrelaterte 
problemer som er avdekket, hva som krever videre tiltak og/eller oppfølging, når tiltakene skal 
utføres og hvem som er ansvarlig for oppfølging. Ekstra utredning i forbindelse med LMG må 
vurderes om skal registreres i elektronisk pasientjournal.  
 
3.3 Tiltak  
3.3.1. Begrunnelse for valg av tiltak 
Basert på de funn i litteraturen gjort rede for i kapittel 2, vil oppgaveforfatterne anbefale 
implementering av en sjekkliste som vil vektlegge syv hovedelementer som vi mener kan være 
av verdi i vårt mikrosystem. Sjekklisten har signaturfelt for både lege og sykepleier. At begge 
aktørene skal signere, håper vi at kan sikre bedre kommunikasjon rundt LMG og forhindre 
misforståelser mellom aktørene.  
 

1) Både lege og fagansvarlig sykepleier bør ha mottatt opplæring i hvordan LMG skal 
gjennomføres. Dette fordi koordinert forståelse av gjennomgangen er essensielt for god 
gjennomføring. Derfor er dette første punkt i sjekklisten.  

2) Det kan virke som det er mangelfull opplæring av personalet i hvordan riktig 
dokumentering foregår og dermed hva som utgjør grunnlaget for rapportering av LMG. 
Ved å inkludere dette i en sjekkliste, bevisstgjøres ansvarlig lege viktigheten av å holde 
seg oppdatert om riktig dokumentasjonsmetode.  

3) Det virker som at et noe vilkårlig valg av senhøst som “sesong” for LMG som en noe vag 
og sårbar form for rutine for årskontroll for langtidsbeboere. Derfor vil vi foreslå å 
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initiere LMG og årskontroll i forbindelse med beboerens bursdagsmåned. Dette som en 
rutine vil være mindre sårbart for utskifting av personell og sørge for at LMG utføres hele 
året og dermed stadig er i fokus. Med initiering av LMG menes det å igangsette 
nødvendige forberedelser i forkant av LMG.  

4) Da det allerede eksisterer en etablert metode for selve gjennomføringen av LMG ved 
sykehjemmet har vi valgt å ikke spesifisere disse elementene i vårt utkast til sjekkliste, 
men heller henvise til sykehjemmets lokale skjema for årskontroll. (Se vedlegg 1.)  

5) Dette punktet i sjekklisten representerer en påminnelse om hvordan LMG skal 
dokumenteres på riktig måte i EPJ. At dette gjøres riktig er grunnlaget for den videre 
rapporteringskjeden om gjennomføring av LMG til Helsedirektoratet.  

6) Ved gjennomføring av LMG skal det foreslås en dato for neste gjennomgang basert på 
beboerens behov. Dette for å dokumentere og bevisstgjøre om beboere har behov for ny 
LMG på et tidligere tidspunkt enn ved lovfestet årlig gjennomgang. 

7) Etter gjennomført LMG skal dette inkluderes i sykehjemmets lokale statistikk over 
utførte LMG. Dette for å ha en gullstandard å måle rapporterte LMG opp mot.  

 
3.3.2 Sjekkliste LMG  
Sjekkliste til bruk ved legemiddelgjennomgang ved Bjørkelangen sykehjem 
Fylles ut av aktørene som utfører LMG, ved Bjørkelangen sykehjem er dette tilsynslege og 
sykepleier.  
          Pasient-ID:  

Tiltak Dato  Sign. Lege Sign. Spl. 

Utførende aktører har oppdatert opplæring i 
utførelse av LMG 

      

Utførende aktører har oppdatert opplæring i 
dokumentasjon av LMG 

      

LMG er initiert i forbindelse med pasientens 
bursdagsmåned 

      

LMG er utført etter gjeldende retningslinjer fra Hdir        

LMG er dokumentert under fanen LMG i EPJ       

Det er bestemt tentativ dato for neste LMG       

Utført LMG er inkludert i sykehjemmets 
LMG-statistikk 
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3.4 Kvalitetsindikatorer  
Vi har valgt å bruke den nasjonale kvalitetsindikatoren Legemiddelgjennomgang hos beboere på 
sykehjem. Dette er en kvalitetsindikator som registreres av Helsedirektoratet og publiseres på 
helsenorge.no. Definisjonen av indikatoren er som følger: “Andel beboere (67 år eller eldre) på 
langtidsopphold på institusjon som har fått LMG i løpet av siste 12 måneder”.  
I beskrivelsen av indikatoren er det gitt følgende målsetning: “Kvalitetsindikatoren viser om en 
lovfestet oppgave gjennomføres for beboere på sykehjem. Andelen beboere med gjennomført 
LMG bør derfor være så høy som mulig” . Videre er det beskrevet hvordan indikatoren kan 
brukes av ulike målgrupper. Blant annet vil indikatoren være grunnlag for at kommuner kan 
sammenligne seg med hverandre og innbyggere kan vurdere kvaliteten på helsetjenesten i sin 
kommune (Mette Odden Grimeland, Helsedirektoratet, personlig kommunikasjon) Politikere kan 
varsles dersom det avdekkes store forskjeller mellom ulike fylker. Den kan også benyttes for 
tilsyn, planlegging og forbedring av tjenesten via nasjonal, fylkeskommunal og kommunal 
ledelse. Man kan trekke ut følgende tall: antall som har fått utført LMG, antall som ikke har fått 
utført LMG, antall hvor det ikke har vært relevant med LMG og antall uten rapportering om 
LMG er utført.  
Det er imidlertid viktig å vite at det er flere mulige feilkilder ved tolkning av dataene. 
Helsedirektoratet oppgir følgende mulige årsaker til forskjeller mellom kommunene:  

- Reelle forskjeller mellom kommunene.  
- Høy grad av underrapportering. Opplysningene dokumenteres ikke i journal. 

Opplysningene kan også være dokumentert i journal, men ikke rapportert til registre.  
- Feil i innsending av data fra kommunene.  
- Tekniske feil og mangler i kommunenes journalsystem.  
- Kommunene bruker ikke veilederen for rapportering eller de ulike kravspesifikasjonene. 

(26)  
For å finne ut hvor i kjeden problemene med rapportering ligger, kan man måle samme 
kvalitetsindikator på alle nivå fra sykehjem til tall publisert av Hdir: sykehjemmet, etter 
overføring til IPLOS-registeret, etter databehandling i SSB og i rapporteringen fra Hdir. Vi 
ønsker derfor i tillegg til den nasjonale kvalitetsindikatoren for LMG på sykehjem, å ha to lokale 
kvalitetsindikatorer. En som måler LMG på Bjørkelangen sykehjem og en som måler LMG etter 
det kommunale filuttrekket fra IPLOS-registeret. De lokale kvalitetsindikatorene vil måle det 
samme som den nasjonale indikatoren, forskjellen ligger i nivået det måles på. Statistikken 
sykehjemmet selv fører over andel gjennomførte LMG blir å regne som gullstandard. Ved å 
følge med på eventuell diskrepans mellom andelene utførte og rapporterte LMG på disse tre 
nivåene vil man avdekke om problemet ligger på et nivå kommunen selv kan gjøre noe med eller 
om tiltak må iverksettes på annet nivå.  
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 4. Prosess, ledelse og organisering: 
 
Vår fortolking av situasjonen i vårt mikrosystem er at det er graden av rapportering, ikke selve 
gjennomføringen av LMG som er årsaken til at sykehjemmet kommer dårlig ut på offentlig 
statistikk. At det kun er rapporteringen som svikter kan ha betydning for hvordan et 
forbedringsprosjekt oppfattes i organisasjonen. Man kan tenke at enkelte helsepersonell kan 
tendere mot å bli trette av rapportering og gjerne skulle hatt mer tid til direkte pasientarbeid. Det 
kan derfor være viktig å synliggjøre effekten av et slikt relativt enkelt tiltak. En hjelpsom tanke å 
ha med seg i gjennomføringen her blir dermed å få endringsprosjektets omfang til å stå i stil med 
problemets omfang.  
 
4.1 Ledelse og involvering 
Alle som har en rolle i gjennomføringen av LMG må involveres i prosjektet. Mest sentrale er 
sykehjemmets lege, men også fagansvarlige sykepleiere og om mulig farmasøyt bør involveres. 
Kommunelegen bør også delta i prosjektet som et bindeledd mellom sykehjem og kommunen. 
En mulig rolle for kommunelegen kan være å lede/følge opp prosjektet dersom sykehjemslege og 
sykepleieren stiller seg positive til det. Det sørger dessuten for god forankring i 
kommuneledelsen. Virksomhetslederen står juridisk ansvarlig for at LMG gjennomføres 
forsvarlig og kan også være aktuell som prosjektleder. (27). Dersom dette ikke fungerer foreslår 
vi sykehjemmets lege som leder av prosjektet, først og fremst på grunn av at vedkommende er 
den som i praksis har ansvaret for at LMG gjennomføres.  
 
Andre det kan være nyttig å inkludere i implementering av prosjektet er Helsedirektoratet. De er 
allerede aktive gjennom at representanter fra direktoratets avdeling for helseregistrering reiser 
rundt til ulike kommuner for å øke oppmerksomhet og kunnskap om rapportering. De forteller da 
om LMG og gjennomføringen av denne, samt rent praktisk om hvordan rapporteringen gjøres. I 
følge Helsedirektoratet sendes rapport om LMG automatisk når det er registrert på riktig sted i 
journalsystemet (Mette Odden Grimeland, Helsedirektoratet, personlig kommunikasjon) Siden 
legen ved vårt mikrosystem ikke visste hvordan data ble rapportert inn kan derfor en slik 
tilnærming redusere usikkerhet og unødig tidsbruk.  
 
4.2 Prosess og avslutning 
 
PUKK-sirkelen 
Prosjektets struktur kan illustreres godt ved hjelp 
av PUKK-sirkelen. Dette er et verktøy som brukes 
mye for å vise hvordan et forbedringsarbeid er en 

 
 

16 



 
 

kontinuerlig prosess med en syklisk natur. Ett trinn leder til det neste, og hvert punkt er igjen delt 
inn i underpunkter. I mange tilfeller vil man være nødt til å gjenta et trinn i prosessen og 
dessuten gjennomgå sirkelen flere ganger.  
Milepælene i prosjektet er dermed beskrevet under etter modellen i PUKK-sirkelen. 
Planlegge: 
Alle medvirkende parter må erkjenne at det er behov for bedring i rapporteringen ved 
sykehjemmet. Dette innebærer at virksomhetsleder informerer ansatte om status for rapportering.  
Dagens praksis og behov for endring må kartlegges. Dette er beskrevet i avsnittene om dagens 
praksis og årsaksanalyse, gjennom besøk i mikrosystemet og intervju av sykehjemslege og 
sykepleier. Det må settes et mål for tiltaket som skal forbedre LMG-rapporteringen.  
Tiltaket må forankres og organiseres i mikrosystemet. Dette gjøres best gjennom et 
introduksjonsmøte med involverte parter der man gjennomgår prosjektets mål og varighet samt 
selve sjekklisten. 
Utføre:  
Dette innebærer iverksetting og utprøving av tiltaket som ny praksis. Deriblant opplæring av 
involverte parter i korrekt dokumentering og innføring av bruk av sjekklisten utarbeidet for 
formålet. Sykepleier initierer LMG ved inngangen av bursdagsmåneden til den aktuelle 
beboeren. Deretter følger videre prosedyre av sjekklisten. For å sikre at indikatoren for 
gjennomføring av LMG utgjør gullstandarden, må sykehjemmet føre en systematisk og løpende 
oversikt over når sjekklisten brukes og LMG gjøres.  
Kontrollere: 
Ved endt prosjekt skal man måle resultatene av kvalitetsforbedringsprosjektet. Her kommer 
kvalitetsindikatorer inn. Dette kan enkelt vurderes ved å sammenligne resultater både for 
gjennomføring og for rapportering før og etter prosjektet. Man vurderer så om forbedringen har 
vært god nok i forhold til hva som var målet. 
Korrigere: 
Dersom tiltaket ikke har gitt forventninger som ønsket, må man justere fremgangsmåten. 
Eksempelvis kan sjekklisten oppleves som tungvint å bruke, eller det kan være utfordringer med 
å inkludere vikarer i det systematiske arbeidet. Dette vil man måtte ta hensyn til i en eventuell ny 
prosjektperiode. Kanskje vil det være aktuelt å justere tiltaket for å oppnå samme resultat med 
mindre ressursbruk. Videre er det viktig å sikre videreføring av prosjektet dersom det anses som 
hensiktsmessig. Her må man ta med de involvertes egne erfaringer og se dette i sammenheng 
med resultatene.  
Å dele erfaringene med forbedring med andre mikrosystemer med samme utfordring vil være 
svært relevant dersom prosjektet resulterer i forbedring. Om tiltaket viser seg å gi bedre 
rapportering i vårt mikrosystem, vil det være naturlig å anta at det er overførbart til andre 
sykehjem i kommunen ellers, og også andre steder der korrekt rapportering er en utfordring.  
 

 
 

17 



 
 

En naturlig start for prosjektet er opplæring av alle involverte parter i gjennomføring og 
dokumentasjon av LMG. Dette bør gjøres innen utgangen av 2018. Sjekklisten bør 
implementeres så snart det lar seg gjøre, slik at den er godt innarbeidet ved årsskiftet 2018/2019. 
Varigheten av prosjektet blir i første omgang ett år. Det vil mot slutten av prosjektets varighet 
være interessant å se om andelen rapporterte LMG i mikrosystemet har økt. Om så er tilfellet vil 
det være grunnlag for å si at prosjektet har vært vellykket og man bør vurdere å kontinuere 
tiltaket. Som nevt er målet for kvalitetsforbedringsprosjektet å øke andel gjennomførte og 
rapporterte LMG til 100 % for Bjørkelangen sykehjem i løpet av prosjektets varighet. Dette 
anses som et realistisk mål ettersom flere kommuner oppnådde dette i 2017.(1) Det er dessuten et 
lovfestet krav, og det er dermed ikke god grunn til å ha et mål lavere enn det som er bestemt ved 
lov. 
 
4.3 Endringsmotstand og ledelsesmessige aspekter knyttet til endring 
Ved implementering av nye rutiner er en viss endringsmotstand å forvente. Både når det gjelder 
etablerte rutiner og tett arbeidsprogram ved det aktuelle mikrosystemet, og ved at dette er tiltak 
foreslått fra eksterne aktører med begrenset innsikt i arbeidsmiljøet. Personalet har allerede fulle 
arbeidsdager. Prosessendring krever både tid og oppmerksomhet som de i utgangspunktet ikke 
nødvendigvis opplever at de har: Tid og innsats tilknyttet våre forslag til tiltak må nødvendigvis 
prioriteres foran andre tiltak og gjøremål. Til tross for at vi i arbeidsgruppen anser våre tiltak 
som en relativt liten endring til det allerede etablerte systemet, kan det nok oppleves som mindre 
viktig enn direkte pasientarbeid. 
 
Det er flere mulige strategier en kan benytte i møte med en slik utfordring. Det er realistisk å 
tenke at kommunen allerede har etablert kontinuerlige kvalitetsforbedringsprosesser innenfor 
helsesektoren. Dersom dette allerede eksisterer, ville det være naturlig å anta at dette innebærer 
prosesslæring der kontinuerlig endring og forbedring står i fokus. Om dette er tilfelle, ville våre 
forslag til tiltak være velkomne innspill til prosessen og ukomplisert å implementere. 
 
Om en slik kvalitetsforbedringsprosess ikke er tilstede i vårt mikrosystem, vil vi primært 
anbefale at alle aktører får en kort introduksjon til de funn vi har lagt fram i denne oppgaven. Vi 
har inntrykk av at mikrosystemet i stor grad er dynamisk og arbeider med etablering av nye 
rutiner kontinuerlig, som alle aktører i norsk helsevesen, og har derfor tillit til at disse tiltakene 
vil kunne anses som gjennomførbare. 
 
Et tilleggsmoment som nok kan virke motiverende for å implementere våre tiltak, er at 
mikrosystemet allerede har rutiner som, gitt forsterkning av rapporteringsrutinene, vil gi meget 
gode komparative resultater. Ved implementering av våre tiltak kan Aurskog-Høland kommune 
bli både fylkes- og landsledende på dokumenterte gjennomførte LMG i Helsedirektoratets 
publiserte data. 
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5. Diskusjon/konklusjon: 
 
Gjennom arbeidet med oppgaven har det etter hvert blitt tydelig at problemet i vårt mikrosystem 
først og fremst dreier seg om rapportering. Det er selvsagt ikke sikkert at dette er tilfellet i andre 
kommuner med til dels dårlige rapporteringstall, men ut fra samtale med Helsedirektoratets 
rådgiver på området (Mette Odden Grimeland, Helsedirektoratet) kan man mistenke dette. Ved å 
implementere en sjekkliste i vårt mikrosystem tilfører vi struktur til arbeidet, samtidig som vi 
kan påvirke flere av elementene ved LMG som ikke fungerer optimalt i vårt mikrosystem. En 
sjekkliste er enkel å ta i bruk, kan anvendes av alle involverte parter og er lett tilgjengelig om 
den henges opp for eksempel på kontor til lege og fagansvarlig sykepleier. Sjekklisten skal 
inneholde både de punktene som gjennomføres i dag og som fungerer, og dessuten våre punkter 
som belyser de områdene der forbedring er mulig.  
Som beskrevet tidligere i oppgaven er det fornuftig å innføre et tiltak som potensielt kan sikre en 
bedre rapportering. Korrekt rapportering betyr god egenkontroll for sykehjemmet, samtidig som 
det brukes sentralt av Helsedirektoratet. Det er dessuten et tiltak som er lett å ta i bruk også for 
vikarer i kortere og lengre perioder. I og med at tiltaket ikke krever mye verken i økonomiske 
ressurser eller tid, anser vi det som et tiltak det vil være verdt å innføre. På sikt kan det dessuten 
være aktuelt å utvide til andre norske kommuner, til og med på landsbasis,  som enten har et 
gjennomførings- eller rapporteringsproblem. 
 
En utfordring vil være å finne en egnet samarbeidspartner i mikrosystemet som er villig til å 
iverksette tiltaket. I vårt tilfelle virket alle parter fornøyde med systemet slik det fungerer nå, 
men det var like fullt ikke overenstemmelse om hva rutinene innebar. 
Vårt tiltak innebærer ikke store organisatoriske omveltninger, så sett fra mikrosystemets ståsted 
vil ikke en slik sjekkliste føre med seg særlige utfordringer knyttet til dette.  
 
Vår største utfordring knyttet til kvalitetsforbedringsprosjektet har vært å knytte 
problemstillingen opp mot en reell helseeffekt hos beboerne det gjelder. Ettersom det har vært 
manglende rapportering, og ikke manglende LMG som har vært utfordringen, kan man 
argumentere for at det finnes andre mer “nyttige” tiltak å sette inn, f.eks. involvering av klinisk 
farmasøyt. Det har for oss vært sentralt å besvare spørsmålet: Skal man rapportere for 
rapporteringens skyld, eller kommer dette sykehjemsbeboere til gode?  
Etter å ha søkt svar fra flere ulike hold, har vi kommet frem til at bedre rapportering og rutiner 
for LMG kommer pasientene til gode. For det første er man trygg på at alle beboere får den 
lovfestede LMG de har krav på. For det andre sikrer det at hverken stat eller kommune 
iverksetter tiltak på feil grunnlag, som da kanskje ikke har effekt. For det tredje synliggjør et slikt 
tiltak viktigheten av LMG i enda større grad enn det gjør i dag.  
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For å konkludere vil man derfor anbefale å starte et prøveprosjekt av ett års varighet med bruk av 
sjekklisten for LMG ved Bjørkelangen sykehjem. Om det kan dokumenteres at tiltaket har effekt 
vil det være grunnlag for å kontinuere bruken av sjekklisten.  
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