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Visjon
En trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste, uten skade, 
for hver pasient og bruker, alltid og overalt.

Mål
• Færre pasientskader
• Bedre pasientsikkerhetskultur 
• Varige strukturer for pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Formål med handlingsplanen
• Målrettet og samordnet innsats for trygge og sikre 

tjenester og bedre pasientsikkerhet 
• Legge til rette for at krav i Forskrift om ledelse og 

kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten kan 
etterleves.

Fra 

Pasientsikkerhets-

program til……

Handlingsplan

for

pasientsikkerhet og 

kvalitetsforbedring
2019-2023
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Områdene i handlingsplanen
MÅL OMRÅDER (drivere) TILTAK

Redusere 
forekomsten av 
pasientskader

Utvikle

NASJONALE SATSINGER 
på områder med identif isert risiko og 

potensiale for forbedring

Utvikle, iverksette og følge opp nasjonale satsninger 

Etablere

SYSTEMER OG STRUKTURER
som understøtter arbeidet med pasientsikkerhet

Følge med på utvikling av pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring over tid

Utvikle, iverksette og følge opp 
nasjonale satsinger

6

7

Øke

KOMPETANSE
om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Sette tjenesten i stand til å utvikle kompetanse

Forbedre

LEDELSE OG KULTUR 
som sikrer oppmerksomhet 

og engasjement

Utvikle en kultur som tilrettelegger for åpenhet og læring

Identifisere og spre oppdatert kunnskap om pasientsikkerhet 
og kvalitetsforbedring

Bygge kompetanse og kapasitet i tjenestene

Utvikle en kultur som tilrettelegger for 
åpenhet og læring

Integrere arbeidet med pasientsikkerhet i 
etablerte styringslinjer

Etablere og styrke arenaer for 
deling av kunnskap og erfaring

Identifisere og spre oppdatert kunnskap om 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
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Noen aktuelle nasjonale aktiviteter

• Den nasjonale Pasientsikkerhetskonferansen– gratis, heldigital konferanse 3.-4. 

november 2021

• Nettsiden for I trygge hender 24-7 videreført, men får nytt design. Fortsatt stort 

fokus på innsatsområder, men disse får en litt annen profil på nye nettsider. 

• Den internasjonale pasientsikkerhetsdagen 17. september - Safe maternal and 

newborn care



Fra tiltakspakke til nasjonale faglige 
råd - legemiddelsamstemming
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Generelt om nasjonale faglige råd

Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det 
likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til 
pasienter og befolkning.

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale faglige råd, både 
når det gjelder folkehelse, kommunale helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenesten.

Nasjonale faglige råd inkluderer publikasjoner fra Helsedirektoratet som 
tidligere ble utgitt som tipshefte, veiviser, håndbok, og lignende.

Grad av normering uttrykkes ved skal/bør/kan 
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Vi gjør endringer som omfatter flere produkter 

samtidig; 

• Veileder om legemiddelgjennomganger (IS-1998)

• Tiltakspakker fra Pasientsikkerhetsprogrammet: 
• Samstemming av legemiddellister

• Riktig legemiddelbruk i sykehjem

• Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Fra fire «dokumenter» til ett 
Vi lager Nasjonale faglige råd for 

legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang



Om revisjonsarbeidet

• Mål å gi tydeligere råd om pasientmedvirkning, og ha noe mindre fokus på 
«teknisk veiledning»

• Praktisk nytteverdi, men ikke standardisere «for langt ned» i detaljene

• Overgang til nytt digitalt format på www.helsedirektoratet.no

• Kunnskapsgrunnlaget er gjennomgått, og en redaksjonsgruppe har hatt ansvar 
for å skrive rådene. 

• Rådene skal bygge opp under utviklingsarbeidet med Pasientens 
legemiddelliste. Innføring av pasientens legemiddelliste vil medføre behov for 
endringer i rådene

http://www.helsedirektoratet.no/
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Overordna råd - legemiddelsamstemming

• Legemiddelsamstemming bør utføres av den som overtar behandlingsansvaret for en pasient

• I primærhelsetjenesten skal behovet for legemiddelsamstemming vurderes jevnlig

• Bruk den beste tilgjengelige kilden til legemiddelinformasjon som utgangspunkt for samtale 
med pasienten

• Legemiddelsamstemming skal dokumenteres i pasientens journal

• Henvisninger og epikriser bør inneholde oppdatert liste over legemidler i bruk

• Reseptformidleren skal holdes oppdatert slik at gyldige resepter er identisk med 
reseptbelagte legemidler i samstemt legemiddelliste

• Sørg for at oppdatert legemiddelliste er tilgjengelig for pasienten, og at legemiddellisten 
sendes til tjenesteytere som eventuelt hjelper pasienten med legemidlene
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Utkast. Med forbehold om endringer.



Legemiddelsamstemming i praksis
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En krevende prosedyre

• Svikt eller fare for svikt i overføring av legemiddellister er omtalt i nesten alle 
tilsynsrapportene i Helsetilsynets landsomfattende samhandlingstilsyn fra 2015/2016

• Både fastleger og ansatte i hjemmesykepleien erfarer at det er svært krevende å sikre 
korrekt oversikt over legemiddellister etter opphold i sykehus.

• Tilsvarende uttalte flere sykehusleger at det var krevende å få korrekt oversikt over 
hvilke legemidler pasienten faktisk brukte.

• Fylkesmennene fant at helseforetakene bare unntaksvis overførte 
legemiddelinformasjon elektronisk til hjemmetjenesten. 

• Fylkesmennene konkluderte med lovbrudd i 36 tilsyn, og i 23 tilsyn ble det påpekt klare
forbedringsområder. 

Kilde: Informasjon var mangefull og kom ofte for sent. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskrivning av 

pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Rapport fra Helsetilsynet 1/2016

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/Publikasjoner/rapporter2016/helsetilsynetrapport1_2016.pdf/


Nasjonale faglige råd (tiltakspakker) er viktige, 

men endrer ikke praksis…..

• Mange barrierer i arbeidet med å implementere legemiddelsamstemming (og  

legemiddelgjennomgang), blant annet

• Mange aktører, uklare ansvarsforhold

• Mangelfulle informasjonsoverføringssystemer (og dokumentasjonssystemer)

• Tidkrevende, arbeidsprosesser må endres

• Mangelfull kompetanse  

• Spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten har ikke gått i takt

• Det er store forventninger til enklere prosess ved innføring av pasientens 

legemiddelliste, men legemiddelsamstemming blir fortsatt en viktig metode
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Implementerings
kunnskap –
fra kunnskap til 
praksis

• Målet for implementering er å endre praksis

• Vi har i dag mer kunnskap om  hva som virker enn 
hva som skal til for å få praksisfeltet til å bruke 
kunnskapen på en systematisk og forpliktende måte

• Målet for implementering er å endre praksis

• Vi har i dag mer kunnskap om  hva som virker enn 
hva som skal til for å få praksisfeltet til å bruke 
kunnskapen på en systematisk og forpliktende måte

• Manglende resultater kan skyldes at tiltak ikke er 
virksomme, eller at implementeringen mislykkes. 

• Hva hemmer og fremmer arbeid med å få tiltak til å 
virke?



Hva sier 
forskningen om 
hva som må til for 
å lykkes med 
implementering? 

Implementering av ny praksis er interaksjonsbasert, fordi 

endrings-agenter (implementører) og praktikere påvirker 

hverandre gjensidig 

Skriftlige retningslinjer, veiledere og andre former for enveis-

formidling i trykket eller digital form er ikke tilstrekkelig for å endre 

praksis

Undervisning og opplæring, uansett hvor godt tilrettelagt og 

gjennomført, er heller ikke alene tilstrekkelig for å endre praksis 

Implementering av komplekse intervensjoner forutsetter  

ferdighetsbasert opplæring, “coaching” og praksisevaluering

Støtte fra uformelle meningsledere og ‘ildsjeler’ fremmer praksis-

endring

Kilde: Terje Odgen



• Praksis som personalet mener eller erfarer har klare fordeler i 
forhold til nåværende praksis og som er tilpasset personalets 
holdninger og verdier

• Praksis som er relativt enkel å bruke og som ikke avviker så 
mye fra det personalet er fortrolige med eller som ikke 
kommer i konflikt med andre oppgaver

• Praksis som er evaluert og har et positivt omdømme gjennom 
andres erfaringer

• Støttes i personalet av «ildsjeler» som er troverdige og blir 
«lyttet til» 

• Praksis som begeistrer; skaper engasjement og entusiasme

• Tilstrekkelige ressurser er avsatt/ tilgjengelige (tid, penger, 
personale)

• God fysisk tilrettelegging og tilgang på teknisk støtte

Fremmende

faktorer

Kilde: Terje Odgen



Vi ønsker en bredere innsats fremover

• Den nasjonale handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-

2023) gir føringer for at det skal vurderes nasjonale satsinger for å bedre 

pasientsikkerheten på legemiddelområdet. Helsedirektoratet har et 

koordineringsansvar i vurderingsarbeidet og er i gang med dette.

• Vurderingen er tett knyttet opp mot Verdens helseorganisasjons strategier for 

pasientsikkerhet på legemiddelområdet, og det er innledet et samarbeid med 

Danmark for å lære av deres erfaringer, samt erfaringer fra Sverige. 
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https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/ledelse-og-kvalitetsforbedring-i-helse-og-omsorgstjenesten/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf/_/attachment/inline/79c83e08-c6ef-4adc-a29a-4de1fc1fc0ef:94a7c49bf505dd36d59d9bf3de16769bad6c32d5/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20pasientsikkerhet%20og%20kvalitetsforbedring%202019-2023.pdf


Verdens helseorganisasjon sitt strategiske rammeverk 

for satsingen «Medication without harm»
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Pasienter og befolkning
• Bevissthet og kunnskap om legemidler i 

befolkningen

• Pasientmedvirkning

• Pasientrapportering

• Involvering av pasientorganisasjoner

System for legemiddelhåndtering
• Ledelse og styringssystemer

• Ordinering, istandgjøring og utlevering

• (Administrering og) monitorering

• Oppfølging og evaluering

Helsepersonell
• Utdannelse og opplæring

• Kommunikasjon og samarbeid

• Ressurstilgang

• Avviksrapportering og kvalitetsforbedring

Legemidler
• Produktkvalitet og-sikkerhet

• Navn og emballasje 

• Logistikk, oppbevaring og ekspedering

• Riktig legemiddel til riktig tid



Lykke til med 

det videre arbeidet!

Solrun Elvik

Helsedirektoratet

Solrun.elvik@helsedir.no


