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Sykehjemspopulasjonen

Årsaker til uoverensstemmelser i
pasientenes legemiddellister – en
kvalitativ studie

S Forventet levealder ved fødselen i 2016 vs. 2060
S Kvinner: 83,9 år (2016), 89,2 år (2060)
S Menn: 80,2 år (2016), 87,2 år (2060)
S Livsforlengende behandling og forebyggende behandling

S 278 017 brukere av omsorgstjenesten i 2016

Henriette Eilertsen

S 33 094 pasienter med langtidsopphold

Masterstudent v/Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet

S 9 550 pasienter med tidsavgrenset (korttids-) opphold

S

S Pasienter med korttidsopphold, dårlig til å oppsøke fastlege
S Resulterer i feil i legemiddellistene

Kvalitetssikring

S Kvalitetsarbeidet i forhold til

legemiddellister er i gang i TK

S Avdekkes store mangler i hele helse- og

omsorgstjenesten

Legemiddellister
S Rapport fra læringsnettverket 2016
S I snitt 1-2 legemiddellister per pasient i institusjon
S I snitt 2-6 legemiddellister per pasient i

hjemmetjenesten
S Økt risiko for feilmedisinering

S PSHT har avdekket at 70% av

pasientene som skrives ut ikke har
samstemte legemiddellister

S Ulike elektroniske systemer og

mangelfull kommunikasjon mellom
behandlingsnivåene.

S Kvalitativ studie gjennomført i TK i 2005
S Tre av ni leger oppdaterte umiddelbart

legemiddelarket til pasienten ved mottak av epikrise
S Ikke tilstrekkelig tilgang på legemiddelinformasjon
S

Helsepersonell vet ikke hvilke legemidler som blir gitt

Kvalitativ forskningsmetode

Metode

Observasjoner vs. fokusgrupper

S Observasjoner
S Direkte innsyn i hva som faktisk skjer
S Observator får tilgang til ulike hendelser og

prosesser

S Fokusgrupper
S Egne/felles erfaringer og synspunkter
S Samle assosiasjoner og et bredt spekter

S Observasjoner av

legemiddelsamstemming
S Kvalitative intervjuer/fokusgruppe

intervjuer

informasjon
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Observasjoner

S Process Mapping vha. Bizagi Modeler
S «Veileder for samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang» i TK
S Sammenligningsgrunnlag for legemiddelsamstemming

S Avgrenses til to sykehjem i TK
S Mortensnes sykehjem, avd. Tromsøysund & Mellomveien
S Sør-Tromsøya sykehjem, alle bogrupper
S I hovedsak pga. tilgang på lege hver dag

S Korttidsopphold: nye pasienter, samt ved reinnleggelse etter sykehusopphold
S Langtidsopphold: nye pasienter og etter lengre sykehusinnleggelser av faste

pasienter

Kvalitative intervjuer

S 3-4 grupper med ca. 5-7 personer per gruppe
S Ca. 30 minutter til hvert intervju
S Farmasøyter, leger & sykepleiere
S Intervjuene vil baseres på tidligere observasjoner
S Gjennomføres for å belyse egne erfaringer og

synspunkter – mer informasjon

S Etikk – søkt NSD

Arbeidsprosessen
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