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Bakgrunn: Mange av de eldre som bor i omsorgsboliger får hjelp med å håndtere sine 
legemidler, både faste medisiner og de som brukes ved behov. Når det oppstår et behov for 
legemidler er helsepersonellets rolle sentral i beslutningsprosessen (1, 2). Hensikten med 
denne studien var å beskrive hvilke faktorer helsepersonell mener påvirker 
behovsmedisinering i omsorgsboliger for eldre. 

Metode: En kvalitativ fokusgruppestudie ble gjennomført i 4 kommuner i midt-Norge, med 
helsepersonell ansatt i fem ulike omsorgsboliger. Totalt 22 personer med ulik helsefaglig 
bakgrunn deltok, der alle hadde tillatelse til å dele ut legemidler ved behov. Det ble valgt et 
hensiktsmessig utvalg (3), der enhetsleder ved de aktuelle omsorgsboligene var behjelpelig 
med rekrutteringen. Analysen baserer seg på kvalitativ, manifest, innholdsanalyse (4). 

Resultat: Fire hovedkategorier av faktorer som påvirker behovsmedisineringen ble 
identifisert, dette var faktorer relatert til 1) legemidlene; 2) beboeren; 3) helsepersonellet; eller 
4) organisering. Disse fire hovedkategoriene hadde totalt 14 sub-kategorier. Det ble ikke 
undersøkt hvilken av disse faktorene som hadde størst innvirkning på beslutningsprosessen.  

Konklusjon: Medikamenthåndtering og beslutninger rundt dette er en kompleks prosess. De 
ulike omsorgsboligene er organisert ulikt, noe som resulterer i ulik praksis rundt 
legemiddelhåndteringen.  Helsepersonell beskriver flere menneskelige faktorer (5) som 
påvirker behovsmedisineringen, dette kan påvirke både pasientsikkerhet og resultat av 
beslutningen. Andre internasjonale studier har funnet tilsvarende resultater (2, 6, 7), men det 
at faktoren legemiddel blir fremhevet er nytt. Det bør innarbeides en effektiv tilnærming på 
systemnivå for å støtte helsepersonell i prosessen rundt behovsmedisinering, slik at praksisen 
blir bedre og pasientsikkerheten økes. 
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