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Medicinpakken for botilbud

Måling af ”mulig medicinskade” - MMS
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Hvorfor?

• Botilbuddenes målrettede fokus på Medicinpakken giver mulighed for at 

udvide forbedringsarbejdet på medicinområdet i forhold til de øvrige 

deltagere i kommunen. 

• De afprøvede initiativer vil eventuelt kunne spredes til resten af 

kommunen efterfølgende. 



Tekstslide 

Brug ‘Forøge / Formindske 

Vælg layout

klik uden for dit slide 

Vælg et passende layout 

fra “drop ned” menuen

MMS

Mål med screeningslisten:

forebygge at der sker medicinskade på borgere

Mål med MMS: 

Registrere omfanget af mulig medicinskade på borgere
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MMS-indikatorer i Medicinpakken
Gene eller skade 

verificeret af en læge

Medicinbrug umiddelbart forud for den gene eller skade, 

som borgeren pådrog sig

Borgeren faldt og fik 

eventuelt et brud

Borgeren fik 

• langtidsvirkende angst- og sovemedicin

• prednison/prednisolon/dexamethason uden kalk+D-vitamin

• buscopan,  ercoril, tolterodin, solifenacin, fesoterodin, 

metoclopramid, prometazin, tricyklisk antidepressiv medicin

Forstoppelse Borgeren fik morfin eller lignende medicin, men ikke medicin, 

der forebyggede forstoppelse

Halsbrand, sure opstød, 

blødninger fra mave/tarm

Borgeren fik smertestillende medicin af NSAID-typen i mindst 

7 dage

Blødninger Borgeren fik warfarin, eventuelt sammen med smertestillende 

medicin af NSAID-typen, antibiotika eller antidepressiv 

medicin af SSRI-typen

Mundsvamp Borgeren anvendte inhalationsmedicin med beclometason, 

budesonid, ciclesonid, fluticason eller mometasonfuroate
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MMS-indikatorer

Hvad skal registreres:

1. Andel af borgere som er vurderet for MMS 

(målet er at mindst 95 % af beboerne vurderes for MMS)

2. Alle de MMS-er som sker

3. Antal dage siden sidste nyopståede MMS 

(målet er mindst 100 dage siden sidste MMS)
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Vi prøver med en case

Jette er 67 år og har boet på botilbud de sidste 9 år. Hun har haft 

depressioner og skizofreni gennem mange år. Hun har desuden en del 

smerter pga. stråleskader efter behandling af brystkræft for nogle år tilbage. 

Jette har røget 20-30 cigaretter dagligt siden hun var teenager, og har ofte 

vejrtrækningsproblemer. Astmamedicinen hjælper på vejrtrækningen, men 

har et par gange givet Jette mundsvamp; senest for 14 dage siden. 

I sidste uge faldt Jette på vej ud på toilettet om natten. Hun faldt så 

uheldigt, at hun brækkede armen.
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