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Legemiddelsamstemming

Forebygging av fall



Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er et oppdrag 
fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle helseforetak har forpliktet seg til å følge programmet
Kommunenes deltagelse i programmet er frivillig 
(Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT)

Tre hovedmål:
•Redusere pasientskader
•Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
•Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten



Innsatsområder:

• Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på postoperative 
sårinfeksjoner

• Samstemming av legemiddellister

• Riktig legemiddelbruk i sykehjem

• Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i 
hjemmetjenesten

• Behandling av hjerneslag

• Forebygging av selvmord i døgnpsykiatriske avdelinger

• Forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon

• Forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter

• Forebygging av trykksår

• Forebygging av fall i helseinstitusjoner

• Forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med kateterbruk

• Ledelse av pasientsikkerhet
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Innsatsområder som kommer:

• Tidlig oppdagelse av forverret tilstand 

• Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis 

• Forebygging og behandling av underernæring
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Metode: Kontinuerlig forbedring
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Legemiddelsamstemming er en metode der 
helsepersonell i samarbeid med pasienten skal 

sikre overføring av korrekt informasjon om 
pasientens aktuelle legemiddelbruk

Legemiddelsamstemming



Legemiddelsamstemming
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Flyt av legemiddelinformasjon
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Figur lånt med tillatelse fra Bent Larsen



Ansvar og kompetanse

• Den som overtar behandlingsansvar for en pasient må 
skaffe seg riktig informasjon om alle legemidler 
pasienten faktisk bruker. 

• Behandlende lege har ansvar for 
legemiddelsamstemming, men innhenting av 
informasjon kan delegeres til medhjelper (sykepleier, 
farmasøyt)

• De ulike virksomhetene må selv definere hvem som 
skal utføre oppgavene i prosessen og utforme rutiner i 
henhold til dette
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Lover og forskrifter

• Legemiddelhåndteringsforskriften §5

– En oppdatert og samstemt legemiddelliste over 
legemidler i bruk skal, i forståelse med pas., alltid 
følge pas. ved skifte av omsorgsnivå

• Fastlegeforskriften §25

– Fastlegen koordinerende rolle

• Journalforskriften §9

– Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise 
sendes det helsepersonell som trenger 
opplysningene for å kunne gi pas. forsvarlig 
oppfølging
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Tiltakspakke

1. Innhent legemiddelinformasjon og 
samstem legemiddellisten i 
samråd med pasienten

2. Inkluder samstemt legemiddelliste 
i henvisning og epikrise

3. Gi en samstemt legemiddelliste og 
informasjon om endringer til 
pasienten
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Olaug

• Hvem håndterer medisinene? 

– Bor hjemme, håndterer selv eller av pårørende

– Bor hjemme, håndteres av hjemmesykepleien

– Bor på sykehjem, håndteres av helsepersonell

– Er på sykehus, håndteres av helsepersonell
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Olaug

• Kilder til legemiddelinformasjon

– Legemiddelliste fra innleggende lege

– E-melding med legemiddelliste fra kommunen

– Multidoseliste fra apotek

– Kjernejournal/reseptformidler

– Pasienten selv

• Er listene like? 
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Olaug

• Ved innleggelse på sykehus

– Bor hjemme, hjemmesykepleien håndterer 
legemidlene

– Kilder

• Olaug 

• E-melding med legemiddelliste fra HBO

• Ved utskrivning/overføring

– Kilder
• Epikrise
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Legemiddelsamstemming

1. Innhent legemiddelinformasjon og samstem 
legemiddellisten i samråd med pasienten

2. Inkluder samstemt legemiddelliste i 
henvisning og epikrise

3. Gi en samstemt legemiddelliste og 
informasjon om endringer til pasienten
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Vil du vite mer?
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https://helse-mr.no/fag-og-forsking/samhandling/legemiddelprosessen
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Forebygging av fall i helseinstitusjoner
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Forebygging av fall i helseinstitusjoner
Formålet med tiltakspakken er å redusere fall i helseinstitusjoner. 
5 tiltak for å forebygge fall:



Tiltak 1: Risikovurdering
• Vurder følgende pasienter for fallrisiko ved innleggelse eller ved 

første møte:

– Alle pasienter over 65 år (70)

– Alle pasienter med sykdommer og/eller tilstander som 
medfører økt risiko for fall (eks nevrologiske lidelser, kognitive 
sykdomstilstander, betydelige synshemminger og balanse-, 
gang- og mobilitetsproblemer)

• Risikovurderingen gjøres så raskt som mulig og innen 24 timer 
etter innkomst eller første kontakt med tjenesten

• Ny vurdering gjøres hvis pasientens tilstand endres og minst 1 g pr 
år for langtidspasienter

• Fallrisikovurdering skal dokumenteres i journal

• Dokumentasjon om fallrisiko og evt forebyggende tiltak skal følge 
med epikrise/overflytningsnotat 
– (bør gjøre ny risikovurdering ved flytting av pasient da kontekst på nytt sted 

kan være annerledes og dermed endre risikoen for fall)
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Elektronisk screeningverktøy i 
pasientens journal (Doculive)
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Tiltak 2: Standardtiltak for alle 
pasienter med forhøyet fallrisiko

• Legemiddelgjennomgang

• Huskeliste for pasientrom

• Tilsyn ved behov

• Pasient- og pårørendeinformasjon

• Opprettholde aktivitet og trening 
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Tiltak 3:
Tverrfaglig utredning
• Anbefales i tillegg til standardtiltakene for å 

identifisere ytterligere individuelle tiltak

• Tverrfaglig samarbeid mellom pasient, lege, 
sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og 
ernæringsfysiolog 

• Utredningen bør gjøres så raskt som mulig etter 
påvist forhøyet fallrisiko

• Bør ta for seg bakenforliggende sykdom, 
balanse/forflytningsevne, kognisjon, adferd, syn og 
ernæring

24



Tiltak 4: 
Individuelt tilpassede tiltak

• Planlegg, iverksett og dokumenter individuelt 
tilpassede tiltak

• Dokumentèr og evaluèr effekt

• Forslag til tiltak: se 
pasientsikkerhetsprogrammet.no 
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Tiltak 5: Overføring av 
informasjon

• Vurdering av fallrisiko og tilpassede tiltak skal 
dokumenteres i epikrise og overføringsnotat ved 
overføring til hjemmetjenesten sykehjem, sykehus eller 
annen helseinstitusjon
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