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Hva er effekten av multidose i hjemmetjenesten målt opp mot
avvik og ressursbruk?

Pasient-/brukergruppe

Brukere av hjemmetjenesten som får hjelp til medisinhåndtering

Tiltak/behandling

Multidose

Sammenligning

Sykepleier legger i dosett

Resultat/målepunkt

Avvik og ressursbruk

Hva ble funnet i et scopingsøk i Epistemonikos?
Søkestrategi:

Advanced search – Title/Abstract
(multidose OR multi-dose OR single-drug OR "single drug" OR multiple-drug
OR "multiple drug" OR "blister packs" OR "blister pack" OR "foil pouches" OR
"foil pouch" OR "pill box" OR "pill boxes" OR "pill organizer" OR "pill
organizers" OR "pill organiser" OR "pill organisers" OR "multi-compartment"
OR "multi compartment" OR "monitored dosage" OR "dose dispensing" OR
"unit-dose bags" OR "unit dose bags")

Søket identifiserte 188 systematiske oversikter. Noen mulig relevante eksempler:
Automated dose dispensing service for primary healthcare patients: a systematic review (2013)
Packaging interventions to increase medication adherence: systematic review and meta-analysis
(2015)
A systematic review of electronic multi-compartment medication devices with reminder systems for
improving adherence to self-administered medications (2017)

Hva finnes av oppsummert forskning utenom tidsskriftsartikler?
Helsedirektoratet

Nasjonale faglige råd: Multidose (2019)

NICE Guidelines

Managing medicines for adults receiving social care in the community: NICE
guideline [NG67] (2017)
Controlled drugs: safe use and management: NICE guideline [NG46] (2016)

Folkehelseinstituttet

Ingen relevant oppsummert forskning identifisert

SBU & regional HTA

Ingen relevante treff

Senter for
omsorgsforskning

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet (2016)

CADTH reports

Pill Packaging Systems in Long-Term Care Facilities: Safety and Guidelines
[Rapid Response, Summary of Abstracts] (2016)

Ytterligere
informasjon:

Multidose - Status og veien videre (IS-2422) (2015)
Gjennomgang og forbedring av arbeidet med multidose i Larvik kommune
(2009)
Flere av dokumentene undersøker andre utfallsmål enn det forslagsstiller har
nevnt.
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Vi har søkt én bibliografisk database for oppsummert forskning (Epistemonikos) og supplert med
retningslinjer og rapporter fra noen relevante organisasjoner. Vær oppmerksom på at søket ikke
erstatter et systematisk litteratursøk i mange databaser og at vi ikke har foretatt en kritisk vurdering av
kvaliteten på litteraturen vi henviser til.

