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Program

1. Resultater af uddannelsesforløbet ”Tjek 
på medicin”

2. Resultater af implementering af 
”Medicinpakken”

3. Mulige løsninger på udfordringer ved 
”Medicinpakken”

4. Opsamling i plenum



Deltagere i undervisningen

• 2/3 var medarbejdere fra handicapområdet
• 61 % pædagoger
• 16 % SSA
• 8 % ledere (7 pædagoger / 1 fysioterapeut)
• 3 % SSH 
• 1% sygeplejersker
• 12 % andet



Udfordringer for botilbud vedr. medicin

• Borgere
• Medicinhåndtering
• Kompetencer og fagområder
• Organisering og ledelse på botilbuddet
• Samarbejdspartnere 
• Rapportering af utilsigtede hændelser
• Substitution og dosisdispensering af medicin



Arbejdsgange der kræver øget fokus

• Lovpligtige instruktioner mangler helt eller delvist
• Personalet gør de samme ting forskelligt
• Medicinlister udfyldes forkert (eller udarbejdes ikke)
• Beboeres medicin holdes ikke adskilt
• Medicin doseres dagligt isf. ugentligt/hver 14. dag
• Mangelfuld dokumentation 
• Uddeling af medicin til flere beboere samtidigt
• Ophældning af medicin foregår ikke uforstyrret
• Håndkøbsmedicin gives uden ordination fra lægen



Kompetenceløftet 
”Tjek på medicin”



Forløbet

• 5 uddannelsesdage med mellemliggende træning, 
medicinsupervision og ”Tjek på kvalitet”

• Tilpasset det enkelte botilbud/kommune
• Varieret læring 
• Casebaseret og praksisnær undervisning
• Deltagerinddragende og individuelt tilpasset undervisning
• Fokus på ændring af praksis
• Fokus på brobygning mellem den pædagogfaglige og 

sundhedsfaglige verden



Har uddannelsen virket?
• Øget motivation og tryghed ift. at arbejde med kvalitet og 

sikkerhed i medicinering
• Flere følte sig motiveret (fra 88 % til 96 %)
• Flere følte sig trygge (fra 70 % til 94 %). Særligt pædagoger og 

personale uden medicinansvar var utrygge før men er mere  
trygge efter forløbet

• Alle (100 %) fandt det relevant at arbejde med kvalitet og 
sikkerhed i medicineringen både før og efter 
uddannelsesforløbet. 



Har uddannelsen virket?
• Øget handlekompetence ift. at arbejde med kvalitet og sikkerhed i medicinering, 

herunder:
• Større sikkerhed, tryghed og bevidsthed om rollefordeling 
• Forbedret sikkerhedskultur
• Implementering af konkrete ændringer i dagligdagen
• Forenkling og gennemskuelighed i det daglige arbejde
• Bedre medicinhåndtering, herunder evne til at observere beboerne for   

virkninger og bivirkninger af medicin
• Bevidsthed om at bedre medicinbrug kan føre til bedre trivsel og dermed bedre 

muligheder for det pædagogiske arbejde
• Bedre forudsætninger for at motivere beboerne til øget medansvar og ejerskab 

for medicinering
• Mere sikker og præcis kommunikation med sundhedsprofessionelle om 

beboernes sygdom og medicinering gennem brug af konkrete værktøjer 



Har uddannelsen virket?
• Stor tilfredshed med uddannelsesforløbet 

• Særligt betydningsfuldt, at uddannelsesforløbet ikke blot 
fokuserede på viden, men førte til konkrete ændringer i adfærd og 
arbejdsrutiner i hverdagen

• Brobygning mellem den pædagogiske og sundhedsfaglige verden

• Opbakning fra ledere er en vigtig forudsætning for 
uddannelsesforløbets implementerbarhed og effekt
• Praktiske ændringer i dagligdagen på botilbuddene var væsentligt 

forbundet til ændringer i personalets fagkulturelle værdier og 
normer om medicin og medicinering. Ledelsens opbakning er 
central i denne kulturændringsproces 
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