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VELKOMMEN, SIDE 3

VELKOMMEN TIL EMNEKURS
I LEGEMIDDELGJENNOMGANG

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) tilbyr verktøy for å evaluere og forbedre egen legepraksis,
og opplæring i hvordan bruke disse verktøyene. Vårt første innsatsområde er
Legemiddelgjennomgang (LMG).

Dette kurset består av tre gruppemøter med forutgående E-læringsmodul. Deltakelse på tre møter 
gir 15 kliniske emnekurspoeng til allmennlegers videre- og etterutdanning. Deltakende leger skal 
før hvert møte trekke ut rapporter med data fra egen praksis ved hjelp av et eksternt program 
(Medrave 4).

Møtene er spredt i tid (med ca. 4 måneders mellomrom) slik at du kan bruke Medrave til å følge 
med på hvordan ulike tiltak bidrar til å endre indikatorene og om du når egne mål.
Med programmet kan du finne pasienter som trenger spesiell oppfølging.

Gruppene kan enten bestå av leger fra ett legekontor eller fra flere legekontor, men det er ønskelig 
at alle fra hvert kontor er med siden Medrave må installeres for hele legekontor.

Vi håper at du opplever kurset som nyttig faglig, og at du oppdager muligheter for å drive
kvalitetsforbedrende arbeid i en travel legepraksis.

Vi ønsker å tilby flere tema etter hvert, hvor også praksisdrift med involvering av alle på kontoret 
blir tatt opp.

Dette kompendiet gir en oversikt over kurset, og inneholder:
• Kjøreplan som beskriver det som skal gjennomgås på de ulike møtene
• Kommentarer til de ulike indikatorene i Medrave-rapporten om LMG
• Oversikt over legemidler som krever spesiell oppfølging ved nedsatt nyrefunksjon

Du finner alltid et oppdatert kompendium på www.skilnet.no/lmg-kompendium

Vi er alltid åpne for tilbakemeldinger på vår e-postadresse kontakt@skilnet.no

Vennlig hilsen SKIL-teamet!
www.skilnet.no
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SKILS’ EPORTAL
ALT PÅ ETT STED

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR

I SKILs eportal holder vi oversikt over gruppene, planlagte møter og oppgaver som må gjøres før og i 
forbindelse med gruppemøtene. Videolenke: https://www.youtube.com/watch?v=LGmWdwg9zlM

For å logge inn går du på eportal.skilnet.no. Brukernavnet er din epost-adresse. Dersom du ikke har
passord – trykk på «glemt passord» - nytt passord sendes til din epostadresse. Som deltaker i SKIL har du 
fått tilgang til din egen “Kursoversikt”, når du trykker på LMG-kurset har du tilgang til LMG-oppgaver.

I SKILs ePortal kan du blant annet:
• Få informasjon om hvordan du tar e-læringskurs: Velg det aktuelle E-læring-kurset i kolonnen til
• venstre, og trykk på den grønne knappen «Gå til E-læring».
• Registrere fullført e-læringskurs: Velg det aktuelle E-læring-kurset i kolonnen til venstre, og trykk på 

den grønne teksten «Jeg har fullført e-læring»
• Ha oversikt over neste gruppemøte og finne powerpoint-presentasjon til møtet: Velg det aktuelle
• gruppemøtet i kolonnen til venstre.
• Levere inn arbeidsark til de aktuelle gruppemøtene: Velg det aktuelle arbeidsarket i kolonnen til
• venstre, og trykk på den grønne knappen «Gå til arbeidsark».

https://www.youtube.com/watch?v=LGmWdwg9zlM


MEDRAVE
UTTREKK AV DATA

Informasjon om Medrave
Medrave4 er et program som trekker ut data til en lokal fil på legekontorets server. Gjennom Me-
drave-programmet kan du få oversikt over ulike indikatorer, og slå opp/finne pasienter som trenger 
spesiell oppfølging.
Det er en egen rapport i Medrave knyttet til SKILs kurs i legemiddelgjennomgang.
 
Innsending av data til SKIL
SKIL samler data for å lage en gjennomsnittsdatabase. På sikt vil det gjøre det mulig å sammen-
ligne egen praksis med gjennomsnittet. Vi kan også se på effekten av SKILs aktiviteter totalt sett.
Både navn på legen og legekontoret er anonymt i dataene som sendes. Data vil ikke oversendes til 
andre, og rådata slettes når det er aggregert videre (senest 6 måneder etter fullført kurs). Data vil 
ikke oversendes fra SKIL til andre.
 
Noen kommuner er interesserte i rapporter aggregert på bydels- og kommunenivå – mot å dekke 
hele eller deler av kursutgiftene for legene.
Da gjelder følgende:
• Legene dette gjelder får beskjed FØR kurset starter, og egen kontrakt vil inngås.
• Det er rapporter og ikke datasett som leveres
• Minst 10 leger / 2 legekontor skal inngå i hver rapport
• Ingen enkeltleger eller enkeltlegekontor vil kunne identifiseres i rapportene som SKIL leverer

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG
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Mistet passord, Medrave?
I utgangspunktet ønsker Medrave at brukerne selv deler ut passord til de andre ansatte.
Ved innstalasjon sendes det med en bruksanvisning der dere finner alle brukernanvn og passord.
Kontaktpersonen til Medrave er legesenterests lokaladministrator og skal ha oversikt over dette.

Om noen ønsker å endre passord må de selv ta kontakt med Medrave som så utgir kontaktinfo til
legesenterets lokaladministrator som kan hjelpe brukeren videre.

Ved andre spørsmål ta direkte kontakt med Medrave på e-postadresse: contact@medrave.com



TO NØDVENDIGE FORBEREDELSER
TIL HVERT GRUPPEMØTE

1. E-læringsmodul
Du må gjennomføre E-læringsmodulen med kursprøve før hvert gruppemøte.
Våre kurs er nå flyttet fra legeforeningens nettkurs side til vår Eportal
Trykk link for E læringskurs 1- Legemiddelgjennomgang
Trykk link for E-læringskurs 2- Legemidler og eldre
Trykk link for E-læringskurs 3- Antikoagulasjon

2. Uttrekk av rapport med Medrave 4
E-læringsmodulen har en video som forklarer hvordan du trekker ut rapporten.
Du må selv velge om rapporten skal sendes inn i forbindelse med første/andre/tredje gruppemøte.
• Antall praksisdager pr. uke
• Hvor lenge du har vært fastlege på den aktuelle listen
• Om du jobber på deleliste/fellesliste eller er vikar/turnuslege

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR
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https://eportal.skilnet.no/dashboard/task/scorm/55/fullscreen
https://eportal.skilnet.no/dashboard/task/scorm/57/fullscreen
https://eportal.skilnet.no/dashboard/task/scorm/59/fullscreen


Hvert gruppemøte varer i 3 klokketimer. I utgangspunktet skal det være tildelt veileder tilstedet, 
med mindre annet er avtalt.

Møtene foregår slik:

1. Innlogging i SKILs eportal, oversikt over oppgaver som skal løses ila. møtet.
2. Diskusjon av nettkurset og gjennomgang av Medrave-rapport.
3. Faglig innføring i kvalitetsarbeid, ect. powerpoint-presentasjon.
4. Gruppearbeid rundt oppgavene i eportalen (deles i mindre grupper dersom gruppen er stor)
5. Plenumsdiskusjon. Avtale neste møte.

FAGLIG INNHOLD FOR DE ULIKE MØTENE ER;

1. møte: Sjekklisten for LMG 
Introduksjon av forbedringsmodellen, hvordan sette gode mål og planlegge forbedringstiltak.

2. møte: Legemidler og eldre 
Vurdere gjennomførte tiltak, sette nye mål og planlegge nye forbedringstiltak.

3. møte: Antikoagulasjon
Vurdere gjennomførte tiltak, sette nye mål og planlegge hvordan god kvalitet skal opprettholdes 
i fremtiden. Utfylling av arbeidsark gir refleksjon over egen praksis og er en viktig del av praksis. 
Etter hvert møte leveres arbeidsarket (sammen med evalueringsskjema) elektronisk til SKIL via vår 
eportal: eportal.skilnet.no

VIKTIG! 
Arbeidsarket levers inn via SKILs eportal enten ila. møtet eller etter møtet, senest innen en uke.

Det kan være en fordel å ta med egen datamaskin/PC/Mac til møtene da det erfaringsmessig er 
enklere å orientere seg både på vår nettside, i e-portalen (for innlevering av arbeidsark) og i 
elektronisk kompendium dersom det er behov for det.

HVA SKJER
PÅ GRUPPEMØTENE?

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG
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KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 1
SJEKKLISTEN FOR LMG

Læringsmål for møtet
• Bli kjent med SKILs’ ePortal
• Kjenne til hva kvalitetsarbeid er og forstå forbedringsmodellen
• Lære å vurdere data fra egen praksis, styrker og svakheter
• Vurdere egne forbedringspotensial innen LMG
• Vite hvordan man planlegger forbedringsarbeid i egen praksis

Agenda
1. Innlogging i eportal og oversikt over oppgaver
2. Det viktigste fra nettkurset og egne indikatorer
3. Introduksjon i kvalitetsarbeid - forbedringsmodellen
4. Arbeide med oppgaver, dele opp i mindre grupper dersom gruppen er stor
5. Diskusjon i plenum og avtale nytt møte

1. INNLOGGING I EPORTAL OG OVERSIKT OVER OPPGAVER

SKILs eportal samler mye nødvendig informasjon på ett sted. Det inneholder bl.a. et arbeidsark til 
hvert møte. Arbeidsarket inneholder både oppgaver og et kort evalueringsskjema.

Alle forsøker å logge på (enten med smart-telefon, nettbrett eller PC), ved å gå til http://eportal.
skilnet.no. Brukernavn er egen epost-adresse. Dersom man har glemt passord, kan man få tilsendt 
nytt fra påloggingssiden. Har dere problemer med pålogging, send mail til kontakt@skilnet.no

På e-portalen finner dere «arbeidsark 1» - som inneholder oppgavene som skal løses på dette 
møtet: vurdere egne forbedringspotensial, finne gode indikatorer og tiltak. Utfylling av arbeidsarket 
gjøres under punkt 4. De som har tatt e-læringskurs 1 kan også krysse av for dette på eportalen.

2. DET VIKTIGSTE FRA NETTKURSET OG INDIKATORER

Før dette møtet tok dere et nettkurs om sjekklisten om legemiddelgjennomgang. Nettkurset 
beskrev en systematisk metode for legemiddelgjennomgang. Ta en runde rundt bordet, hvor dere 
diskuterer følgende:

Hva lærte du i nettkurset du ønsker å ta med i din praksis?

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR
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KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 1
SJEKKLISTEN FOR LMG

SE DEN MEDFØLGENDE KOMMENTARUTGAVEN TIL VARIABLENE (BAKERST I KOMPENDIET), OG 
GÅ GJENNOM DATAENE – DISKUTER GJERNE ÅRSAKER TIL FORSKJELLER MELLOM DE ULIKE 
DELTAKERNE.

MERK: Listen over medikamenter som krever tiltak ved redusert nyrefunksjon er vedlagt bakerst i 
dette dokumentet.

Eksempel på en kvalitetsindikator er:
• Hvor mange pasienter med polyfarmasi har fått LMG det siste året?

Våre indikatorer er utvalgt av SKIL i samarbeid med fagpersoner med spesiell kompetanse på 
aktuelle tema.

Følgende data er relevante for det første møte.
• Bakgrunnsvariabler (1-10) inneholder informasjon om egen praksis, som antall pasienter, konsul-
tasjon pr. år etc. Disse indikatorene kan synliggjøre ulikheter mellom de ulike legenes pasientlister, 
som igjen påvirker andre data. Vi anbefaler at dere maksimalt diskuterer
2-3 av disse indikatorene og bruker mest tid på punkt 2.
• Indikatorer spesielt for tema – generelt (11-18). Inneholder data som er knyttet til LMG
generelt og er hovedfokus for dette møte.

3. INTRODUKSJON I KVALITETSARBEID - FORBEDRINGSMODELLEN

Bruk gjerne powerpont-presentasjonen i ePortalen til denne delen. Kvalitetsarbeid handler i første 
omgang om å få bedre oversikt over egen praksis. Gjennom bedre oversikt finner man ofte om-
råder man ønsker å forbedre, og vi snakker da om forbedringsarbeid. I dette kurset vil du både få 
bedre oversikt over legemiddelbehandlingen av dine pasienter og hjelp til å nå egne kvalitetsmål 
knyttet til dette.

Planlegging av forbedringsarbeid handler om å svare på 3 spørsmål

• Hva ønsker jeg å forbedre?
• Hvordan kan jeg måle forbedring?
• Hvilke tiltak skal jeg prøve ut for å få til denne forbedringen?

Datauttrekk fra egen praksis kan bidra til å gjøre oss oppmerksomme på egne forbedringspotensial 
og følge forbedringen over tid.

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG
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KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 1
SJEKKLISTEN FOR LMG
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Ved hjelp av programmet Medrave 4 installert på legekontorets server er det presentert utvalgte 
data fra deltakernes journalsystemer. Disse skal tolkes med varsomhet, da alle slike automatiske 
datauttrekk har svakheter, og av og til kan virke unøyaktige. Dataene gir derfor bare en pekepinn 
på hvordan praksisen ser ut. Fordelen er at data trekkes ut automatisk og ikke krever merarbeid i 
hverdagen.

Det er viktig å skille begrepene «data» og «kvalitetsindikator». En kvalitetsindikator er en variabel 
som har en reell sammenheng med kvaliteten i praksis. En indikator kan ha ulike verdier, og data-
ene som presenteres er opptellinger av disse verdiene.

4. ARBEIDE MED OPPGAVER, DELE OPP I MINDRE GRUPPER DERSOM GRUPPEN ER STOR

Denne delen kan med fordel utføres i mindre grupper på 2-3 kolleger. Alternativt kan det gjøres i 
plenum. Finn frem «arbeidsark 1» i eportalen (http://eportal.skilnet.no), dette kan leveres enten ila. 
møtet eller etter møtet, men senest innen en uke. Skjemaet leveres anonymt gjennom eportalen.

Refleksjon over egen praksis er sentral, og arbeidsarket er en obligatorisk del av kurset. I tillegg 
inneholder det en evaluering som er viktig for oss i SKIL, De som ønsker det kan også kladde på 
notatsidene i dette kompendiet.

Gjennom nettkurs og gruppediskusjoner dukker det ofte opp behov for å forbedre kvaliteten i egen 
praksis. Bruk tid på å diskutere disse punktene. Bli først enige om dere vil ha et felles mål på kon-
toret, eller om hver ønsker å lage sine egne mål.

Følgende spørsmål er med i dagens arbeidsark:

1. EGNE FORBEDRINGSPOTENSIAL
a. Hva ønsker du å forbedre i din praksis knyttet til temaet legemiddelgjennomgang (LMG)? 
Formuler uansett et konktret mål til forbedring av indikator 13.
b. Forsøk å definere målet konkret, for eksempel «Jeg ønsker å ha gjennomført LMG hos minst 30% 
innen juni 2016».

2. GODE INDIKATORER
a. Hvilke(n) data i rapporten vil du følge for å se om du når målet over?
b. Hva er fordelen med å benytte dette som en indikator?
c. Kan du komme på mulige feilkilder knyttet til indikatoren(e)?
d. Hvor raskt vil du vente å se forbedring med denne/disse indikatoren(e)?



KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 1
SJEKKLISTEN FOR LMG
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3. TILTAK
a. Hvilke(t) tiltak tror du vil gi målbar forbedring? 
TENK KONKRET GJENNOM HVORDAN DU VIL JOBBE MED DETTE; Hvor ofte kommer du til å gjøre 
dette? Ukentlig? Månedlig? Sjeldnere? Vil du gjøre det alene eller sammen med kolleger? Hvordan 
skal du huske det? Sette opp i timebok? Når pasienten er der og sjansen byr seg? Sette opp egne 
timer? Etc.

Bruk gjerne medbrakt legemiddelliste for pasient(er) i din praksis for å trekke frem/problematisere 
utfordringer knyttet til legemiddelbehandling i allmennpraksis.

FORSLAG TIL UTFYLLING AV ARBEIDSARK

MÅL:
Innen den 31. desember ønsker jeg at minst 50% av pasienter med 4 eller flere legemidler har fått 
LMG siste 12 måneder.

INDIKATORER:
Indikator 13 – Andel pasienter med 4 eller flere legemidler hvor enten takst 2LD er tatt eller det er 
skrevet «LMG» eller «legemiddelgjennomgang» i journalen.

TILTAK:
• Gjøre LMG hver gang pasienten kommer til time etter utskrivelse fra sykehus eller sykehjem.
• Gjøre LMG hver gang en pasient fornyer et legemiddel.
Gjøre LMG hver gang en pasient med polyfarmasi klager over uspesifikke symptomer.

5. DISKUSJON I PLENUM OG AVTALE NYTT MØTE

Deltakerne oppfordres til å dele både egne forbedringspotensial, de(n) beste indikatoren(e) og 
forslag til tiltak i praksis med de andre i gruppen. Øvrige deltakere kan komme med sine synspunkt 
på de ulike forslagene.

I eportalen spør SKIL om din evaluering av opplegget dere har vært med på, og dere oppfordres 
til å tenke på underveis om dere ser at opplegget kunne vært utformet annerledes med tanke på 
utbytte av målet: Bevisstgjøring egen praksis og evt. tiltak for forbedring.

AVTAL TIDSPUNKT SAMMEN FOR GRUPPEMØTE 2 OM CA. 4 MÅNEDER!



NOTATARK, GRUPPEMØTE 1
SJEKKLISTEN FOR LMG

NOTATARK
Skriv gjerne ned stikkord eller tanker som du senere skal føre inn i elektronisk arbeidsark

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR
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Læringsmål for møtet
• Vurdere om tiltakene fra samling 1 skal være en fast del av praksis
• Vurdere egne data knyttet til legemidler og eldre
• Planlegge forbedringstiltak knyttet til dette temaet

Agenda
1. Innlogging i eportal og oversikt over oppgaver
2. Det viktigste fra nettkurset og egne indikatorer
3. Introduksjon i kvalitetsarbeid – PDSA-sirkelen
4. Arbeide med oppgaver, dele opp i mindre grupper dersom gruppen er stor
5. Diskusjon i plenum og avtale nytt møte

1. INNLOGGING I EPORTAL OG OVERSIKT OVER OPPGAVER

Alle forsøker å logge på (enten med smart-telefon, nettbrett eller PC), ved å gå til http://eportal.
skilnet.no. Brukernavn er egen epost-adresse. Dersom man har glemt passord, kan man få tilsendt 
nytt fra påloggingssiden. Har dere problemer med pålogging, send mail til kontakt@skilnet.no

På e-portalen finner dere «arbeidsark 2» - som inneholder oppgavene som skal løses på dette 
møtet: vurdere gjennomførte tiltak, nye forbedringspotensial, indikatorer og tiltak. Utfylling av 
arbeidsarket gjøres under punkt 4. De som har tatt e-læringskurs 2 kan også krysse av for dette på 
eportalen.

2. DET VIKTIGSTE FRA NETTKURSET OG INDIKATORER

Før dette møtet tok dere et nettkurs om legemidler og eldre. Nettkurset beskrev spesielle forhold 
man må ta hensyn til ved forskrivning av legemidler hos eldre. Ta en runde rundt bordet, hvor dere 
diskuterer følgende:

Hva lærte du i nettkurset du ønsker å ta med i din praksis?

Deretter går dere gjennom dagens indikatorer takket være kommentarutgaven bakerst i
kompendiet.

KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 2
LEGEMIDLER OG ELDRE
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3. INTRODUKSJON I KVALITETSARBEID– PDSA-SIRKELEN

Bruk gjerne powerpoint-presentasjonen i ePortalen til denne delen. På det første møte ble forbedringsmo-
dellen introdusert

• Hva ønsker jeg å forbedre?
• Hvordan kan jeg måle forbedring?
• Hvilke tiltak skal jeg prøve ut for å få til denne forbedringen?

Når det gjelder punkt 3 om tiltak, finnes en enkel måte å teste ut tiltak på i liten skala

PLAN – DO – STUDY – ACT (PDSA) – SIRKELEN

(se illustrasjon på neste side)

På forrige møte var meningen å planlegge (P) aktuelle tiltak, og noen av dere har kanskje gjennomført 
noen tiltak siden sist (D). I dag skal dere se på hvordan indikatorene har endret seg siden sist og vurdere 
om aktuelle tiltak har hatt effekt (S). Videre skal du vurdere hva du ønsker å gjøre videre i praksis, hva 
ønsker du å innføre, endre eller vil du forkaste hele tiltaket? (A).

4. ARBEIDE MED OPPGAVER, DELE I MINDRE GRUPPER DERSOM GRUPPEN ER STOR

Denne delen kan med fordel utføres i mindre grupper på 2-3 kolleger. Alternativt kan det gjøres i plenum. 
Finn frem «arbeidsark 2» i eportalen,(http://eportal.skilnet.no) dette kan leveres enten ila. møtet eller 
etter møtet, men senest innen en uke. Skjemaet leveres anonymt gjennom eportalen.

Det er ofte vanskelig å gjennomføre konkrete tiltak i praksis. Det kan skyldes manglende tid, manglende 
utstyr/ressurser eller andre ting. Noen har gjort tiltak som har fungert godt, andre har ikke gjort noen 
endringer i det hele tatt.

Dersom du var med på forrige møte, fyll ut evaluering av tiltak siden sist. Dersom du ikke var med på for-
rige møte, start med å beskrive nytt forbedringspotensial (punkt 4).

KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 2
LEGEMIDLER OG ELDRE



FORBEDRINGSMODELLEN 
PLAN – DO – STUDY – ACT (PDSA) – SIRKELEN

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG
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KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 2
LEGEMIDLER OG ELDRE

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR

KJØREPLAN 2/3, SIDE 16

1. Evaluering av tiltak fra sist
a. Har du erfart noen positive endringer i din praksis/tiltak knyttet til legemiddelgjennomgang?
b. Beskriv evt. det du gjør forskjellig
c. Hva har vært begrensende i forhold til å gjøre endringer i praksis?

2. Evaluering av indikatorer
a. Har de skjedd noen endringer i dine indikatorer sammenlignet med sist? Eventuelt hvilke og i 
hvilken retning? Var endringen som forventet?

3. Evaluering av tiltak
a. Ønsker du å fortsette med de samme endringene/tiltakene i fremtiden?
b. Ønsker du å justere endringene/tiltakene på noen måte? I såfall hvordan?

4. Planlegge nytt forbedringstiltak
a. Hva ønsker du å forbedre i din praksis innen området legemidler og eldre? Forsøk å definere 
målet konkret.
b. Hvilke(n) indikatorer i rapporten vil du følge for å se om du når målet over?
c. TILTAK
• Hvilke(t) tiltak tror du vil endre indikatoren(e) over?
• Hvor ofte kommer du til å gjøre dette? Ukentlig? Månedlig? Sjeldnere?
• Vil du gjøre det alene eller sammen med kolleger?
• Hvordan skal du huske det? Sette opp i timebok? Når pasienten er der og sjansen byr seg? 

Sette opp egne timer? 

5. DISKUSJON I PLENUM OG AVTALE NYTT MØTE

Det gjøres en oppsummering av de gjennomførte tiltakene i tillegg til de nye forbedrings-
potensialene, de(n) beste indikatoren(e) og forslag til tiltak i praksis. Alle deltakere kan komme 
med sine synspunkt på de ulike forslagene.

AVTAL TIDSPUNKT SAMMEN FOR GRUPPEMØTE 3 OM CA. 4 MÅNEDER!
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NOTATARK
Skriv gjerne ned stikkord eller tanker som du senere skal føre inn i elektronisk arbeidsark

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG
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Læringsmål for møte
• Reflektere over hvordan opprettholde god kvalitet i praksis over tid
• Vurdere hvilke samarbeidspartnere som bør inkluderes i forbedringsarbeidet
• Vurdere egne data knyttet til antikoagulasjonsbehandling, se på egne forbedringspotensial og 

planlegge forbedringstiltak

Agenda
1. Innlogging i eportal og oversikt over oppgaver
2. Det viktigste fra nettkurset og egne indikatorer
3. Introduksjon i kvalitetsarbeid – Opprettholde god kvalitet over tid
4. Arbeide med oppgaver, dele opp i mindre grupper dersom gruppen er stor
5. Diskusjon i plenum og avtale nytt møte

1. INNLOGGING I EPORTAL OG OVERSIKT OVER OPPGAVER

Alle forsøker å logge på (enten med smart-telefon, nettbrett eller PC), ved å gå til http://eportal.
skilnet.no. Brukernavn er egen epost-adresse. Dersom man har glemt passord, kan man få tilsendt 
nytt fra påloggingssiden. Har dere problemer med pålogging, send mail til kontakt@skilnet.no

På e-portalen finner dere «arbeidsark 3» - som inneholder oppgavene som skal løses på dette 
møtet: vurdere det beste tiltaket hittil, nye mål, hvordan opprettholde god kvalitet over tid. Utfylling 
av arbeidsarket gjøres under punkt 4. De som har tatt e-læringskurs 3 kan også krysse av for dette 
på eportalen.

2. DET VIKTIGSTE FRA NETTKURSET OG INDIKATORER

Før dette møtet tok dere et nettkurs om antikoagulasjon. Nettkurset beskrev spesielle forhold man 
må ta hensyn til ved forskrivning av antikoagulantia. Ta en runde rundt bordet, hvor dere diskuterer 
følgende:

Hva lærte du i nettkurset du ønsker å ta med i din praksis? Deretter går dere gjennom dagens 
indikatorer – antikoagulasjon - takket være kommentarutgaven bakerst i kompendiet.

3. INTRODUKSJON I KVALITETSARBEID – OPPRETTHOLDE GOD KVALITET OVER TID

Bruk gjerne powerpont-presentasjonen i ePortalen til denne delen. På det andre møtet gikk dere 
gjennom en enkel modell for å teste tiltak: Plan – Do – Study – Act (PDSA) – sirkelen

KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 3
ANTIKOAGULASJON

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTORSENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR
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KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 3
ANTIKOAGULASJON

Dette er det tredje og siste møtet i temaet LMG – hovedfokus i dag blir å:
• Vurdere hvilke tiltak som har virket best hittil knyttet til LMG generelt
• Vurdere hvilke indikatorer du har hatt mest nytte av
• Vurdere hvordan det er mulig å opprettholde god kvalitet også i fremtiden

Det siste punktet er spesielt viktig. Vi vet blant annet fra gjennombruddsprosjektene i
Legeforen ingen at kvaliteten på et tidligere innsatsområde har tendens til å gå nedover når det 
fokuseres på nye områder.

Kvalitetsarbeid krever
• Data/oversikt over egen kvalitet
• Tid og sted for å se på egne data, vurdere forbedringspotelsial og planlegge tiltak

I dette emnekurset har vi benyttet programmet Medrave 4 for å trekke ut data fra journalsystemet. 
Programmet gir også mulighet til å se på andre kliniske områder og få oversikt over pasienter 
som trenger spesiell oppfølging. SKIL dekker lisens så lenge man er med på kurs i regi av oss, og 
lisensene sies opp av oss dersom man ikke melder seg på nye kurs. Det er opp til hver enkelt å 
velge andre metoder for innsamling av data. Noen ønsker kanskje å benytte Medrave 4 fremover, 
andre ønsker å benytte innebygde rapportfunksjoner i journalsystemet, spørreskjema eller
takstrapporter.

Tid og sted hvor kvalitetsarbeid skal foregå kan variere. SKIL har organisert temaet legemiddel-
gjennomgang som et klinisk emnekurs. Andre forslag til arenaer er smågruppemøter, pesonalmøter 
og driftsmøter på legekontor.

I kvalitetsarbeid er det viktig å involvere viktige andre personer som jobber med samme prolem-
stilling. Dette kan være andre på kontoret, annet helsepersonell i primærhelsetjenesten eller 
helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. Innen temaet LMG er hjemmesykepleier, farmasøyt, 
syke hjemslege og sykehuslege aktuelle samarbeidspartnere. Jo flere som jobber mot et felles mål, 
desto bedre blir kvaliteten. I allmennpraksis kan det være utfordrende å finne gode arenaer
forsamarbeid, av både organisatoriske og praktiske hensyn, imidlertid gir nye muligheter for
elektronisk kommunikasjon samhandlingen forhåpentligvis enklere.

I dag introduseres nye indikatorer knyttet til det siste temaet - antikoagulasjon. Se vedlagte
komm entarutgave (bakerst i kompendiet) for forklaring av de ulike indikatorene.

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANGKLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG
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KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 3
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4. ARBEIDE MED OPPGAVER, DELE I MINDRE GRUPPER DERSOM GRUPPEN ER STOR

Denne delen kan med fordel utføres i mindre grupper på 2-3 kolleger. Alternativt kan det gjøres i 
plenum. Finn frem «arbeidsark 3» i eportalen (http://eportal.skilnet.no), dette kan leveres enten ila. 
møtet eller etter møtet, men senest innen en uke. Skjemaet leveres anonymt gjennom eportalen.

Dersom det er ønskelig kan denne delen utføres i mindre grupper på 2-3 kolleger. Alternativt kan 
det gjøres i plenum. Ta frem det medfølgende arbeidsarket, dette skal fylles ut og leveres
elektronisk på slutten av møtet.

Fokuset på dette møtet blir å vurdere hvilket tiltak som har fungert best hittil, og planlegge hvordan 
god kvalitet skal opprettholdes over tid.

Besvar følgende spørsmål på det medfølgende arbeidsarket;

1. Det beste tiltaket hittil
a. Har du erfart positive endringer i din praksis knyttet til LMG generelt? Beskriv det tiltaket som 
har fungert best i din praksis. Beskriv eventuelt hvorfor det har vært vanskelig å gjennomføre tiltak.
b. Har noen av tiltakene involvert andre personer? I så fall hvem?
c. Er det et tiltak du ønsker å fortsette med i fremtiden?

2. Nye mål/forbedringstiltak
a. Hva ønsker du å forbedre i din praksis innen området antikoagulasjon?
(forsøk å definere målet konkret)
b. Hvilke(n) data i rapporten vil du følge for å se om du når målet over?
c. Hvilke(t) tiltak tror du vil endre indikatoren(e) over?
d. Kommer du til å involvere andre personer i dette tiltaket? I så fall hvem?

3. Hvordan opprettholde god kvalitet over tid
a. Hvordan skal du få oversikt over kvaliteten (datainnsamling)?
b. Hvor ofte vil du vurdere kvaliteten (daglig/Ukentlig/Månedlig/årlig)?
c. I hvilke fora ønsker du å vurdere egne data (SKIL-aktiviteter/smågruppemøter/personalmøter)?

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR
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NOTATARK
Skriv gjerne ned stikkord eller tanker som du senere skal føre inn i elektronisk arbeidsark

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG

NOTATER

5. DISKUSJON I PLENUM

Det gjøres en oppsummering av de beste tiltakene hittil, forslag til nye tiltak og hvordan man kan 
opprettholde god kvalitet i fremtiden.

EN VIKTIG TING TIL SLUTT

Alle deltakere logger på eportal.skilnet.no via smarttelefon/nettbrett/pc og leverer inn Arbeidsark 
3 elektronisk. Se side 4 i kompendiet for mer informasjon om hvordan det gjøres. Svarene lagres 
anonymt. Dersom du ønsker å bruke en uke ekstra før du bestemmer deg er det greit, men inn-
levering av skjema er en obligatorisk del av kurset.

KJØREPLAN, GRUPPEMØTE 3
ANTIKOAGULASJON
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KOMMENTARER TIL BAKGRUNNSVARIABLER 
OG KVALITETSINDIKATORER

Merk at for indikatorer angitt som «andel» får du opp både telleren og nevneren til den enkelte 
indikatoren i parentes.

BAKGRUNNSVARIABLER

1. Antall egne pasienter (listepasienter)
a. Dersom du har egen fastlegeliste rapporteres antall pasienter på din liste. Dersom du jobber på 
deleliste/fellesliste eller er vikar, telles pasienter som oftest har vært hos deg.
b. Andel kvinnelige pasienter på listen
c. Medianalder på pasientene

2. Antall praksisdager pr. uke
Her angir du hvor mange dager pr. uke du jobber i allmennpraksis (1-5).

3. Jobber du på deleliste/fellesliste eller er du vikar/turnuslege?
Dersom du IKKE har egen fastlegeliste velger du ja her. Standard-verdi er nei (dersom du er fast-
lege med egen liste).

4. Hvor lenge har du vært fastlege på denne listen?
Her angir du hvor lenge du har vært fastlege i denne praksisen. Du kan også angi et desimaltall.

5. Antall konsultasjoner siste år (inkl. sykebesøk)
Rapporterer antall direkte kontakter du har hatt det siste året basert på takstbruk.

6. Antall konsultasjoner pr. praksisdag
Rapporterer hvor mange konsultasjoner du har hatt pr. dag i praksis det siste året.

7. Antall sykebesøk siste år
Rapporterer antall sykebesøk du har hatt det siste året basert på takstbruk.

8. Andel av egne pasienter som har vært til minst 6 konsultasjoner det siste året
Gir en pekepinn på antall konsultasjoner med pasienter som har kronisk sykdom, pasienter med 
seks eller flere akutte tilstander vil også telles med. 

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR
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9. Hvor mange av dine pasienters konsultasjoner har vært hos deg?
Her er teller konsultasjoner som du har hatt med dine listepasienter, og nevner konsultasjoner 
som dine listepasienter har hatt totalt på legekontoret. Dette gir en pekepinn på kontinuitet i 
lege-pasientforholdet.

10. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner med egne pasienter siste år (inkl. sykebesøk)
Viser hvor ofte dine pasienter i gjennomsnitt har vært til legekonsultasjon ved ditt legekontor det 
siste året.

GENERELLE INDIKATORER KNYTTET TIL LMG

11. Andel egne pasienter med 4 legemidler eller flere 
(OBS. inkludert Psykofarmaka som tas ved behov; antipsykotika, TCA, opioder, benzodiazepiner og 
Z-sovemidler) Angir hvor mange av dine listepasienter som benytter minst fire faste legemidler.
Rapporten inkluderer:
• Faste medisiner (ikke vitaminer, varer eller vaksiner) +
• Psykofarmaka som tas ved behov (antipsykotika, TCA, opioider, benzodiazepiner og 

Z-sovemidler)
• Legemidler skrevet ut av eksterne leger (importlegemidler) regnes ikke med før de er importert 

inn i LIB fra reseptformidleren.

Merk at denne indikatoren tar utgangspunkt i det som er registrert på pasientens legemiddelliste. 
Dette gjelder også ikke aktive resepter. En del pasienter benytter ikke alle legemidlene på denne 
listen, bl.a. fordi en del gamle medikamenter ofte blir stående.

12. Andel pasienter som bruker legemidler med særs risiko for bivirkninger
Dette gir en oversikt over antall pasienter som benytter legemidler med høy risiko for bivirkninger 
etter definisjon fra «Sjekklisten for Legemiddelgjennomgang» utgitt av Statens Legemiddelverk. 
Noen pasienter skal selvsagt stå på disse. I Medrave kan du klikke på tallet for å se hvilke pasient-
er dette gjelder og hvilke legemidler de står på.

13. Andel pasienter med 4 legemidler eller flere hvor det er utført LMG
Indikatoren viser hvor mange av pasientene med 4+ legemidler hvor enten LMG er dokumentert 
i journalen (13a) eller hvor taksten er tatt (13b). Dersom legemiddellistene ikke er oppdatert og 
mange pasienter står registrert med legemidler de ikke bruker vil du få for høy nevner, og for lav 
verdi for indikatoren. Med andre ord vil denne indikatoren både kunne forbedres ved å:
• Utføre LMG, dokumentere LMG og rydde opp i gamle legemiddellister

KOMMENTARER TIL BAKGRUNNSVARIABLER 
OG KVALITETSINDIKATORER

KLINISK EMNEKURS I LEGEMIDDELGJENNOMGANG
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Det er også viktig å merke seg at grensen på 4 legemidler eller flere ikke har noen klar medisinsk 
begrunnelse, det kan være viktig å gjøre LMG på pasienter som også benytter mindre enn 4 lege-
midler.

13a. Andel pasienter hvor det er journalført «LMG» eller «legemiddelgjennomgang»
Dersom «Legemiddelgjennomgang» eller «LMG» står skrevet i journalen vil Medrave telle med 
pasienten i denne indikatoren. Dokumentasjon av utført legemiddelgjennomgang er viktig. Siden 
taksten for legemiddelgjennomgang (2LD) ikke kan kombineres med verken tidstaksten (2CD) eller 
takst for tverrfaglig møte (14) er dette en nødvendig indikator.

13b. Andel pasienter hvor takst 2LD er tatt
Dersom taksten er tatt, vil Medrave telle med denne pasienten i indikatoren. Dersom du både har 
journalført legemiddelgjennomgang og tatt taksten vil det kun telles som en legemiddelgjennom-
gang i indikator 13.

13c. Ikke utført LMG
Her får du oversikt over pasientene hvor som bruker 4 eller flere faste legemidler, verken taksten er 
tatt eller hvor det er dokumentert “LMG” eller “Legemiddelgjennomgang” i journalen. Du kan klikke 
deg inn og se hvilke pasienter dette er.

14. Andel utførte legemiddelgjennomganger hos pasienter som bruker under 4 legemidler
Denne indikatoren fanger opp dem som bruker under 4 legemidler hvor du likevel har journalført 
at dette er gjort ved å skrive «LMG» eller «Legemiddelgjennomgang» i journalen. Selv om 4+ lege-
midler er et krav for å benytte taksten, bør man vurdere legemiddelbruk hos alle som benytter faste 
legemidler.

15. Andel egne pasienter med minst to identiske legemidler og styrke
Denne indikatoren gir en pekepinn på andel ikke vedlikeholdte medikamentlister. Erfaringsmessig 
vil av og til gamle forskrivninger henge igjen på pasientens legemiddelliste når nye medikamenter 
eller synonympreparater foreskrives. Medrave trekker ut alle pasientene hvor minst to legemidler 
med identisk virkestoff og styrke står oppført. Du kan klikke deg inn og finne hvem dette er.

16. Antall egne pasienter på legemidler som krever tiltak ved nedsatt nyrefunksjon
Legemiddelverket har laget en liste over «noen legemidler som krever tiltak ved nedsatt nyrefunks-
jon», her rapporteres hvor mange av dine pasienter som bruker ett eller flere av disse medikament-
ene fast. Denne listen er vedlagt.

KOMMENTARER TIL BAKGRUNNSVARIABLER 
OG KVALITETSINDIKATORER

SENTER FOR KVALITET I LEGEKONTOR



KOMMENTARER, SIDE 25

16a - 16d angir de ulike kategoriene av disse legemidlene
Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

17. Andel egne pasienter med medikamentene over som har målt eGFR/kreatinin siste år
Rapporterer hvor mange av pasientene i indikator 16 som har fått målt nyrefunksjon det siste året.

18. Andel egne pasienter med medikamentene over med eGFR < 45 
Rapporterer hvor mange av pasientene i indikator 16 som har en rapportert eGFR < 45. Du kan 
klikke deg inn på hvem dette er.

LEGEMIDLER OG ELDRE

19. Andel egne pasienter over 65 år som bruker legemidler som kan gi alvorlige symptomer
Enkelte legemidler er beheftet med så hyppige eller så farlige bivirkninger at de bør unngås brukt 
hos eldre pasienter. Seksjon for Allmennmedisin ved Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin 
ved Universitetet i Bergen har laget en liste over slike legemidler. Forskrivning av disse legemidler 
til eldre stiller spesielt høye krav til indikasjonsgrunnlag og klinisk oppfølging.
19a - 19k angir hvor mange som bruker de ulike legemidlene i denne gruppen. Du kan klikke deg 
inn på hvem dette er
19j Andel av pasientene over som ikke har vært til konsultasjon eller fått sykebesøk siste år 
Her får du oversikt over hvor mange pasienter over 65 år med et av legemidlene over som ikke har 
vært til time siste år. Du kan klikke deg inn og se hvem dette er.

20. Andel egne pasienter over 65 år med 3+ psykofarmaka/opioider (antidepressiva, sovemidler, 
angstdempende, antipsykotika, opioidanalgetika)
Rapporterer hvor stor andel av pasientene over 65 år som benytter 3 eller flere ulike psyko farmaka. 
Dette gir høy risiko for uheldige bivirkninger. Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

21. Andel egne pasienter over 65 år med 5+ legemidler
Rapporterer hvor stor andel av pasientene over 65 år som benytter 5 eller flere legemidler. Du kan 
klikke deg inn på hvem dette er.

22. Andel egne pasienter over 65 år med 10+ legemidler
Rapporterer hvor stor andel av pasientene over 65 år som benytter 10 eller flere legemidler, og er 
et mål på ekstrem polyfarmasi hos eldre. Du kan klikke deg inn på hvem dette er.

KOMMENTARER TIL BAKGRUNNSVARIABLER 
OG KVALITETSINDIKATORER
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ANTIKOAGULASJON

23. Antall egne pasienter med minst en INR-verdi > 1,5
Dette har vist seg å være den beste måten å finne antall pasienter som bruker warfarin/Marevan 
En feilkilde er pasienter med leversvikt vil telles med.

24. Fordeling av INR-verdier
Viser fordelingen av INR-svarene siste år og gir en oversikt over hvor mange svar som ligger i tera-
peutisk område.

25. Fordeling av INR-intervaller
Viser fordelingen av tidsintervallet mellom to INR-målinger.

26. Antall egne pasienter som bruker warfarin
Viser antall pasienter som er registrert med resept på Marevan hos deg. Feilkilde er pasienter som 
har fått foreskrevet resept av andre, f.eks. dem som nylig har skiftet fastlege. De vil ikke telle med 
her.

27. Andel pasienter med atrieflimmer som kun får behandling med Albyl-E
Viser hvor stor andel av atrieflimmerpasienter som får behandling med kun acetylsalisylsyre (som 
ikke lenger er anbefalt behandling).

28. Antall egne pasienter som bruker DOAK
Viser hvor mange pasienter som har fått foreskrevet DOAK av deg.

29. Antall pasienter med DOAK som har vært til konsultasjon og fått utført viktige undersøkelser 
siste år
Viser hvor mange av DOAK-pasientene som har vært til konsultasjon siste år og fått utført viktige 
undersøkelser det siste året:
A. vært til konsultasjon
B. målt kreatinin
C. målt u-albumin/kreatinin ratio
D. målt Hb, LPK og TPK
E. målt ALAT

KOMMENTARER TIL BAKGRUNNSVARIABLER 
OG KVALITETSINDIKATORER
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NOEN LEGEMIDLER SOM KREVER
TILTAK VED NEDSATT NYREFUNKSJON

LEGEMIDLER SOM FÅR ØKT SERUMKONSENTRASJON VED NEDSATT NYREFUNKSJON
Metformin: eGFR<30 - kontraindisert. eGFR 30-45 - ikke anbefalt oppstart, maksimalt 500mg x 2 
og nøye kontroll. eGFR 45-60 - vurder samlet risiko for laktacidose, maksimalt 500mg x 2. 
Dabigatran: Kontraindisert ved eGFR<30
Rivaroksaban: Risikabelt ved eGFR<30
Digoksin1

Litium1

Sotalol2
TILTAK: 1) Måling av serumkonsentrasjon, dosereduksjon. 2) Dosereduksjon eller bytte til annet 
antiarytmikum.

LEGEMIDLER MED AKTIVE METABOLITTER SOM UTSKILLES I NYRENE
Metotreksat3: 7-OH metotreksat
Morfin4: Morfin 6-glukuronid
TILTAK: 3) og 4) Måling av serumkonsentrasjon. 3) Dosereduksjon ved behov. 4) Dosereduksjon, bytte 
til oksykodon ved moderat/alvorlig/terminal nyresvikt.

LEGEMIDLER SOM YTTERLIGERE KAN FORVERRE NYREFUNKSJONEN
NSAID inkl. COXIB
ACE-hemmere
ARB (A2-blokkere)
TILTAK: NSAID bør ikke brukes ved nedsatt nyrefunksjon. ACE-hemmere og ARB: Nyrefunksjon og 
elektrolytter skal måles regelmessig. Et moderat fall i eGFR er vanlig ved oppstart. Midlertidig sepo-
nering ved akutt dehydrering. 

LEGEMIDLER SOM HAR REDUSERT VIRKNING VED NEDSATT NYREFUNKSJON
Dapagliflozin - kontraindisert ved eGFR<60
Empagliflozin - kontraindisert ved eGFR<45
Tiazider - liten effekt ved eGFR <30, kontraindisert ved eGFR<15
Slyngediuretika (se 5)
TILTAK: Seponering ved anbefalt nedre grense. (5) Doseøkning nødvendig ved lav eGFR (15-30).
Nyrefunksjon og elektrolytter skal måles regelmessig ved bruk av vanndrivende legemidler.
NB! Bruk av vanndrivende legemidler bør skje i samråd med nefrolog ved eGFR<30.
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NOEN LEGEMIDLER SOM KREVER
TILTAK VED NEDSATT NYREFUNKSJON

NOTATER

STADIUM GLOMERULÆR FILTRASJONSRATE (ML/MIN/1,73M2)
Se også Norsk legemiddelhåndbok, kapittel G3 Legemiddelbruk og dosering ved nedsatt nyrefunksjon
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NOTATER



Senter for kvalitet i legekontor
Kalfarveien 31, 5018 Bergen
Norway

www.skilnet.no
kontakt@skilnet.no

+47 94 70 20 20S K I L

“Det er faktisk lenge siden jeg har hatt det så gøy på jobb som onsdag
kveld/natt da jeg satt oppe til 01.30 og leste gjennom og ordnet opp i

SKIL-rapporten. De 14 som hadde flere preparater med samme virkestoff
hadde jeg ikke møtt, nå er alle innkalt til time og kortene er ryddet.

Veldig artig program, ser frem til fortsettelsen!”


