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Maribo

https://www.google.dk/url?q=http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Danmarks_kommuner/Lolland_Kommune&sa=U&ei=9DJaU-yeE4rVtAaeuoGwBA&ved=0CC4Q9QEwAQ&usg=AFQjCNHLw5UDu_8J0fdZBezNybK_L4bRzw
https://www.google.dk/url?q=http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Danmarks_kommuner/Lolland_Kommune&sa=U&ei=9DJaU-yeE4rVtAaeuoGwBA&ved=0CC4Q9QEwAQ&usg=AFQjCNHLw5UDu_8J0fdZBezNybK_L4bRzw


 
    

 
     

    
   

Center for Neuropædagogik

• Center for Neuropædagogik er et §108 botilbud til borgere med 
betydeligt nedsat fysisk funktionsevne samt særlige 
pleje/pædagogiske/sociale behov, hvor der kræves omfattende 
hjælp og støtte.

• Målgruppen er voksne borgere med senhjerneskade eller 
progredierende lidelse, som har et pædagogisk og/eller et socialt 
udviklingspotentiale.

• Der arbejdes ud fra neuropædagogiske, socialpædagogiske 
sygeplejefaglige principper.



 
     

    
   

Team:
• Ingelise Krogsman –

SSA
• Pia Jensen – SSA
• Lone Kimer – pædagog
• Karin Lauritzen –

teamleder

• Nye medlemmer:
• Connie Hansen-SSA
• Marianne Olsen – SSA
• Jani Hansen - pædagog



 
     

    
   

Center for 
Neuropædagogik
Afdeling Søndersø

På afdeling Kongensgade 
bor 14 borgere.

På afdeling 
Dronningsgade bor 13 
borgere + 1 
aflastningslejlighed

Personalet består af SSA-
er, pædagoger, PGU-er, 
SSH-er, ergoterapeut 
samt 
servicemedarbejdere.



 
     

    
   

Center for 
Neuropædagogik
Afdeling Bellisvej

På Bellisvej bor 12 
borgere.

Personalet består af 
pædagoger, SSA-er, PGU-
er, SSH-er og 
servicemedarbejdere.



 
    

 
     

    
   

Vores enhed
• Resultater eller indsatsområder I er særlig stolte af i forhold til kvalitetsforbedringer og 

patientsikkerhed:
• Vi har nogle velfungerende procedurer ift. patientsikkerhed
• Vi er kommet godt i gang med registrering af UTH, administration og screening
• Vi er stolte af at være med til at forbedre sikkerheden omkring medicinering

• Særlige udfordringer i forhold til ændring af arbejdsgange: 
• At implementere PDSA’er i hverdagen
• At få personalet til at acceptere forandringer (nye rutiner, ændring af arbejdsgange), bl.a. pga. 

forskellige faggrupper
• At holde fast i at alt personale er med til at udfylde registreringsskemaer  



 
     

    
   

Nye tiltag

• Medicinskabe på afdelingerne Dronningsgade og Kongensgade
• Aflåst skab til modtagelse af medicin på Bellisvej
• Nøgler til medicinskab til alle relevante personale på Bellisvej



 
    

 
     

    
   

Dronningsgade og 
Kongensgade før:

Medicinæskerne til alle 
borgere på afdelingen lå 
sammen i samme aflåst boks.



 
     

    
   

Dronningsgade og 
Kongensgade nu:

Afdeling har fået et medicinskab, 
hvor hver borger har sin egen 
hylde. 
Borgernes navn og cpr.nr. står på 
hylden.



 
     

    
   

Bellisvej før:

Apoteket stillede medicinen til 
borgerne på skrivebordet i 
personalekontoret.
Medicinen var tilgængeligt for alle.



 
     

    
   

Bellisvej nu:

Apoteket låser medicinen ind i 
aflåst skab når de kommer med 
det.
Personalet låser efterfølgende 
medicinen ud af skabet og ind i 
borgernes medicinskab i deres 
lejlighed



 
     

    
   

November udfordring!
I oktober måned har der desværre været 79 ”forglemmelser” i tjeklisterne for sikker 

medicinadministration – med helt op til 7 på en enkelt dag.

Det kan vi gøre bedre!
I november måned vil vi ned på max. 30 ”forglemmelser”.

Lykkedes det, så fejrer vi det til p-møde d. 10.december med…..
Lige som vi d. 19. november skal fejre ”100 dage uden UTH med lægekontakt” med 

lagkage!
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