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Medikamentelle rammevilkår i endring?



Recoveryorientering
• Livet og hverdagen

• Biografi

• Personorientering

• Ressurser

• Erfaringsekspert

• Personlig mening

• Valgmulighet

• Erfaringskunnskap

• Egenkontroll

• Personlig ansvar

• Sosial kontektst

Medisinsk orientering
• Patologi og symptomer

• Sykdomshistorie

• Sykdomsorientering

• Behandlingstiltak

• Lege og pasient

• Diagnose

• Compliance/lydighet

• RCT studier

• Eksperter

• Profesjonelt ansvar

• A-kontekstuell
Borg, 2016, Roberts og Wolfson 20004)



«



Medisinenes plass i Recovery

• Finne et medikament som fungerte
•Medikamenter som en integrert del av et større 

hjelpe- og støtte tilbud
• Følge legens anbefalinger og tro på det
•Være med på å bestemme over medisineringen
• Leve uten medisiner.

(Piat, Sabetti & Bloom, 2009)



Mange ulike behov innen rus- og psykisk helse

•Hva har en enes om de senere år:
• Fellesaksjonen: Etablere avdelinger for 

medikamentfrie behandlingsforløp. I november 
2015 stilte helseminister Bent Høie et krav til 
helseforetakene til å ha et tilbud på plass innen juni 
2016.
• Sprøyterom og brukerrom
•Heroinassistert behandling



• Et skille mellom den yngre 
pasientgruppen og den eldre

• Bivirkninger er hovedårsaken til at 
de slutter på antipsykotika

• «Man vet at behandler liker 
medikamenter og da er det 
vanskelig å si at man vil trappe 
ned"

• «Når jeg sier jeg vil slutte på 
medisinene, blir de litt rar i 
øynene»



Relevante begreper 
• Etterlevelse: i hvilken grad en pasient henter ut, og tar 

legemiddelet slik legen har ordinert.  

• Compliance: føyelighet/lydighet

• Concordance: overensstemmelse eller enighet mellom lege og 
pasient.

• Adherence: å gi tilslutning til noe, dvs. aktiv tilslutning fra 
pasientens side.  Man enes  på likeverdig grunnlag

• Shared-decision making/samvalg:  pasient og helsepersonell 
samarbeider om å treffe beslutninger.



Medisinfaglig

Sosialfaglig





Ressursbruk

• Omdisponering av 
tilgjengelige ressurser

• Mindre administrasjon

• Mer individuell 
oppfølging



Formål
Prøve ut en ny rutine for utdeling av faste 
medisiner som innebærer at prosjektdeltakerne 
selv administrerer faste medisiner under 
innleggelsen. Prosjektet innebærer dermed økt 
brukerstyring, og en mer recoveryorientert 
medikamenthåndtering.

Målsetting: undersøke om den nye rutinen vil 
bidra til høyere andel etterlevelse, økt mestring 
og forståelse av eget legemiddelbruk på 
individnivå.

Forskningsspørsmål: 
Kan selvadministrering av fast medisin under 
innleggelse i TSB bidra til økt mestring og 
forståelse, samt høyere andel etterlevelse?



• Vi utarbeidet spørreskjema for å 
kartlegge i hvilken grad pasientene

✓opplevde å ha fått informasjon om 
sine faste medisiner

✓opplevde å ha fått informasjon om 
hva de kan forvente av effekt og 
eventuelt bivirkninger

✓opplevde å ha fått økt kunnskap og 
forståelse om egne medisiner.

✓opplevde å ha fått innarbeidet eller 
opprettholdt gode rutiner rundt 
medisininntak under innleggelsen? 



Prosjekt: Recoveryorientert 
medikamenthåndtering
• Forventede resultater:

• Ny kunnskap om betydningen av økt brukerstyring når det gjelder 
medikamenthåndtering. 

• Måle grad av etterlevelse når det gjelder medisinbruken hos 
prosjektdeltakerne.  

• Økt mestring og forståelse rundt egen medisinbruk

• Overføringsverdi for selvadministrering i hjemmet. 

• På systemnivå gi personalet ny kunnskap om videre muligheter og 
utfordringer knyttet til at pasienter selv administrerer faste medisiner 
under innleggelse. 



Brukerstyrt medisinering

• 49.600 treff


