
Den gode 
patienthistorie fra 
Tangshave i 
Nordborg. 



Reduktion eller seponering af medicin 
kan skabe øget livskvalitet: 
 
Historien om Hr. Hansen, der efter seponering af antidepressiv medicin 
genvandt fysiske funktioner, sociale færdigheder og bedre 
ernæringstilstand. 



Medicin der gives uden egentlig 
indikation? 
 
 
Historien om Fru Hansen, der fik antipsykotisk medicin og morfika 
gennem flere år, selvom den oprindelige indikation for ordinationen ikke 
længere var til stede. 



Fra tanke til handling 

•  Medicinen gennemgås hver 4 
uge ifm dispensering ud fra 
medicinscreeningslisten 

•  Der tages kontakt til egen 
læge ved behov for 
kommunikation omkring det 
ordinerede præparat ud fra 
ISBAR 

•  Samarbejde mellem SSA og 
centersygeplejerske   

 

 



I – IDENTIFIKATION 
Sig dit navn, din funktion og din 
gruppe/distrikt 
Sig borgerens navn, cpr. nr. og 
adresse. 
S – SITUATION 
Jeg ringer fordi .... (beskriv) 
Jeg har observeret flg. ændringer i 
funktionsniveau 
(mobilitet, fødeindtagelse) eller 
ændringer i helbredstilstand  
(BT, puls, tp., vejrtrækning, mentale 
tilstand).  
B – BAGGRUND 
Kort præsentation af borgerens 
situation 
(tiltag indtil nu, sygdomshistorie). 
A – ANALYSE 
Jeg er usikker på, hvad problemet er 
eller 
Jeg mener, at problemet er... 
(beskriv) 
Borgerens situation er ændret. Vi må 
gøre noget. 
R – RÅD 
Skal vi ikke.. (beskriv)  
Hvad synes du, jeg skal gøre? 
Hvilke tiltag vil du foreslå? 
Hvad skal jeg observere og vurdere? 
Hvem gør hvad? 
Hvornår tales vi ved igen?  

ISBAR 



KOMMUNIKATION MED EGEN LÆGE 

•  Når det virker: 

•  Kære……. 
      Fru H har siden 2011 været i 

behandling med antipsykotisk 
medicin. Jeg kan se det er ordineret 
ifm en indlæggelse hvor hun var 
delirøs. Hun har ikke siden været 
delirøs, hun sover fint om natten og 
har en rolig adfærd om dagen. Hun 
spiser og drikker sufficient. Hendes 
BT er 140/70 og puls 64. Jeg vil 
foreslå vi holder pause 14 dage 
hvorefter jeg giver en 
tilbagemelding omkring hendes 
almene tilstand, evt. påvirket 
søvnmønster samt vitale værdier. 

      Mvh Helene –spl. 

•  Når det ikke virker: 

•  Kære….. 
     Jeg kan se af Fru H´s 

medicinskema hun får 
antipsykotisk medicin. Kunne vi 
seponere dette? 

      Mvh Helene –spl. 



Med 
implementering af 
medicinpakken 
kan vi som 
sundhedsfagligt 
personale hjælpe 
borgeren til at 
finde rundt i 
medicinjunglen 
fordi vi bliver 
bindeleddet 
mellem borgeren 
og 
ordinationsgiveren
. 

MEDICINJUNGLEN 



Hold dig orienteret på 
www.isikrehænder.dk 

Tak for jeres 
opmærksomhed. 
 
Mvh Team Tangshave,  
Nordborg. 


