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Omkring 90 deltagere fra  

Nye Kommuner 
•  Varde Kommune 
•  Høje Taastrup Kommune 
•  Bornholm Kommune (Tjek 

på medicin) 

Erfarne Kommuner 
•  Thisted Kommune 
•  Viborg Kommune 
•  Lolland Kommune 



Program                                
#isikrehænder  

•  Parallelsessioner 
–  Nye botilbud (salen) 
 Medicinpakken 
–  Erfarne botilbud (U2) 
Spredningen 
–   Ledere (G1+G2) 
–  Opbakning 

•  Kommunetid 
•  Så smøger vi ærmerne op 

•  - god tur hjem! 

•  Vi sætter scenen 
–  Velkomst, projektets 

baggrund, formål, historie, 
resultater, erfaringer 

•  Forbedringsmodellen  
–  Hvad er det? Hvad kan 

den bruges til? Eksempler 
fra praksis 

•  Storyboards og frokost 
–  Videndeling imellem 

kommunerne 



•  Elin Brandt, Sektionsleder 
•  Thisted Kommune 

•  Mette Olsen, Leder af Socialpsykiatrien 
•  Høje-Tåstrup Kommune 

•  Susanne Andreasen, Afdelingsleder for støttecentrene Skottenborg, 
Odinparken, Ellek 
•  Viborg Kommune  

Fortællinger fra jer 



Hvorfor et projekt om medicin på 
botilbud? 

Ca. 2.000 dødsfald 
forårsaget af utilsigtede 
hændelser hvert år 

 
5-6 dødsfald hver dag! 

Andre dødsårsager: 
•  Cancersygdomme: ca. 15.000 

dødsfald pr år 
•  Hjerte-karsygdomme: ca. 

13.000 dødsfald pr. år 
•  Lungesygdomme: ca. 5.800 

dødsfald pr. år 
•  Mentale lidelser: ca. 3.150 

dødsfald pr år 

•  Trafik: 183 pr. år 



•  Målet med projekt I sikre hænder er at give borgere på botilbud, i 
hjemmepleje og på plejehjem en mere sikker behandling og pleje.  

•  Det skal på botilbud ske gennem systematisk fokus på 
arbejdsgangene omkring medicinen.  

 

Mål med projektet 



Aktiviteter 2015 

Uddannelse	  på	  
individuelle	  boTlbud	  

Uddannelse	  af	  en	  
samlet	  gruppe	  
medarbejdere	  fra	  
boTlbud	  

Uddannelses-‐
program	  

Arbejde	  med	  
forbedringsmetoden	  

Styrke	  
implementering	  af	  
kvalitet	  og	  sikkerhed	  
i	  medicinering	  

Medicinpakke	  

StøCe	  Tl	  
forbedringsarbejde	  



•  Lokale undervisere (apoteksfarmaceuter og kommunale 
risikomanagere og misbrugskonsulenter) 

•  Læring og videndeling med erfarne botilbud fra samme (eller andre) 
kommune 
•  Prototyper  
•  Studiebesøg  

•  Uddannelse af lokale medarbejdere i Ledelse af forbedringsarbejde 
•  Kompetencer til at støtte forbedringsarbejdet 
•  At bruge data for at vise fremdriften 
•  Motivere kolleger og eliminere forhindringer 
•  Sikre fastholdelse og sprede forbedringerne  

Implementeringen sikres ved at støtte  
lokal forankring  



 
 
 
 
 
 

Udvikling og afprøvning af   
Uddannelsesforløbet  
”Tjek på medicin” 
for medarbejdere på 
botilbud  Da	  jeg	  hørte	  om	  uddannelsesforløbet	  

tænkte	  jeg,	  det	  godt	  nok	  var	  spild	  af	  
:d,	  det	  kunne	  vi	  da	  bare	  det	  her,	  der	  
var	  jeg	  så	  kæphøj.	  Vi	  kunne	  ikke	  lære	  
noget	  nyt.	  Det	  har	  vi	  så	  kunnet,	  skulle	  
jeg	  hilse	  og	  sige”	  (medarbejder)	  
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Forløbet 

•  5 uddannelsesdage med mellemliggende træning 
•  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 det pædagogfaglige og 

sundhedsfaglige paradigme  
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Resultater 
•  Brobygning mellem den pædagogiske og sundhedsfaglige verden 
•  Øget motivation og tryghed ift. at arbejde med medicinering 
•  Større sikkerhed, tryghed og bevidsthed om roller og ansvar  
•  Forbedret sikkerhedskultur 
•  Implementering af konkrete ændringer i dagligdagen 
•  Forenkling og gennemskuelighed i det daglige arbejde  
•  Bedre medicinhåndtering – mere omhyggelige, præcise og 

opmærksomme 
•  Bedre evne til at observere beboerne for virkninger af medicin 
•  Mere sikker og præcis kommunikation med sundhedsprof. 
•  Bevidsthed om at bedre medicinbrug kan føre til bedre trivsel og dermed 

bedre muligheder for det pædagogiske arbejde 
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”Der	  er	  så	  mange	  agenter	  inde	  
over	  borgerens	  medicin.	  Næsten	  
underligt,	  hvis	  det	  ikke	  går	  galt	  
jævnligt…..	  der	  kan	  jo	  være	  flere	  
ordinerende	  læger	  inde	  over,	  de	  
samarbejder	  ikke”	  (leder)	  

”Jeg	  synes,	  man	  gennem	  
uddannelsesforløbet	  blev	  mere	  
klar	  over	  mange	  Dng.	  At	  det	  i	  
sidste	  ende	  fakDsk	  er	  vores	  
ansvar.	  Oplysninger	  flyder	  ikke	  fra	  
det	  ene	  Dl	  det	  andet,	  det	  er	  os,	  der	  
hele	  Dden	  skal	  have	  den	  sidste	  
sikkerhedsmæssige	  hånd	  på	  det	  
hele”	  (medarbejder)	  

”Førhen	  accepterede	  vi	  det,	  
lægerne	  sagde,	  men	  det	  har	  
vi	  så	  lært,	  at	  de	  har	  ikke	  
alDd	  ret.	  Det	  er	  os,	  der	  
oplever	  hverdagen.	  Vi	  kan	  
godt	  sige	  ”Kan	  vi	  ikke	  prøve	  
noget	  
andet?””	  (medarbejder)	  
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En	  beboer	  fik	  fem	  forskellige	  epilepsipræparater.	  
Personalet	  tog	  ifm.	  uddannelsesforløbet	  kontakt	  =l	  
beboerens	  læger.	  Det	  blev	  beslu@et,	  at	  reducere	  
væsentligt	  i	  præparaterne.	  ECerfølgende	  blev	  
beboeren	  næsten	  anfaldsfri	  og	  fik	  øget	  trivsel.	  	  

Tidligere	  har	  jeg	  ikke	  haC	  
meget	  viden	  om	  det.	  Så	  tror	  
man	  jo	  på	  doserne	  og	  
fagpersonerne,	  de	  må	  være	  
eksperterne.	  Det	  var	  de	  
ikke.”	  (medarbejder)	  
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Rolleafklaring 

”De	  ansaLe	  er	  blevet	  mere	  
opmærksomme	  på	  at	  have	  den	  
observerende	  rolle	  og	  gå	  ind	  og	  

dokumentere,	  mere	  opmærksomme	  på	  
at	  have	  den	  formidlende	  rolle	  sammen	  
med	  borgeren,	  når	  der	  er	  samarbejde	  
med	  myndigheder	  i	  socialpsykiatri	  og	  

det	  samme	  med	  
praksislægerne”	  (leder)	  

	  
	  	  
”Jeg	  tør	  stå	  ved,	  
når	  jeg	  er	  i	  tvivl,	  og	  
når	  jeg	  er	  skepDsk,	  
men	  jeg	  er	  også	  i	  
stand	  Dl	  at	  være	  
åben	  og	  lyLe	  Dl	  
professionelle”	  (me
darbejder)	  
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Sikkerhedskultur 

  

Før	  blev	  oplysninger	  om	  
uDlsigtede	  hændelser	  bare	  
liggende	  i	  skabet,	  vi	  vidste	  ikke,	  
hvordan	  vi	  skulle	  indbereLe.	  Nu	  
ved	  alle,	  hvordan	  man	  gør,	  så	  nu	  
ligger	  der	  ikke	  bare	  en	  pose	  
mere”	  (medarbejder)	  

	  
	  	  
”Nu	  er	  det	  sådan,	  
at	  de	  ansaLe	  må	  
godt	  lave	  de	  fejl,	  
bare	  man	  
reflekterer	  over,	  
hvad	  man	  kan	  gøre	  
bedre	  en	  anden	  
gang”	  (leder)	  
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Kompetencer – medicinhåndtering 

•  Mere omhyggelige 
•  Mere præcise 
•  Mere opmærksomme 

”Der	  er	  noget	  medicin,	  hvor	  man	  skal	  
gøre	  noget	  bestemt,	  eller	  ikke	  må	  gøre	  
noget.	  Nu	  får	  vi	  undersøgt	  det,	  hvis	  
man	  er	  i	  tvivl,	  hvor	  man	  før	  i	  Dden	  slet	  
ikke	  havde	  tænkt	  over	  de	  Dng,	  men	  
bare	  havde	  givet	  medicinen	  uden	  at	  
tænke	  over	  det”	  (Leder)	  
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En	  mandlig	  beboer	  bliver	  medicineret	  mod	  skizofreni.	  En	  dag	  får	  han	  
opkastninger	  og	  diaré,	  og	  personalet	  mistænker	  li=umforgiCning	  som	  
følge	  af	  medicineringen	  –	  en	  forgiCning,	  der	  er	  poten=elt	  dødelig.	  
Personalet	  kontakter	  lægen,	  som	  eCer	  nærmere	  udredning	  bekræCer	  
mistanken,	  og	  det	  pågældende	  præparat	  seponeres.	  Personalet	  
beskriver,	  at	  de	  før	  uddannelsesforløbet	  ikke	  ville	  have	  tænkt	  på	  
li=umforgiCning	  som	  en	  mulig	  årsag,	  men	  snarere	  have	  tænkt	  på	  
dehydrering	  og	  handlet	  dereCer.	  
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En	  mandlig	  beboer	  har	  forhøjet	  kolesterol	  og	  modtager	  derfor	  
kolesterolsænkende	  medicin.	  Beboeren	  har	  over	  noget	  =d	  klaget	  
over	  diffuse	  smerter	  i	  det	  ene	  ben,	  og	  han	  får	  ordineret	  
smertes=llende	  Panodil	  af	  lægen.	  Da	  det	  ikke	  virker,	  mistænker	  
personalet,	  at	  smerterne	  skyldes	  det	  kolesterolsænkende	  
præparat	  og	  præsenterer	  overvejelserne	  for	  lægen.	  Lægen	  
udskiCer	  medicinen	  med	  et	  andet	  præparat,	  og	  smerterne	  
forsvinder. 



Medicinpakken der 
forbedrer praksis 
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Medicinpakken 
•  Tjekliste for dispensering af medicin 
•  Tjekliste for administration af medicin 
•  Medicinafstemning 
•  Screening af medicinlisten 

•  Implementeres vha. forbedringsmodellen 

Mere	  om	  det	  i	  
en	  særskilt	  
session!	  



Antal dage siden sidste medicineringsfejl 
der krævede lægekontakt 
 
 



Resultaterne fra de erfarne botilbud 
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Andel	  af	  beboere,	  hvor	  tjeklisten	  for	  
medicinadministraTon	  er	  anvendt	  
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Hvad får det til at lykkes 

•  Sikkerhed er kommer ikke af gode intentioner – det skal prioriteres 
hver dag og i alle situationer 

•  Sikkerhedskulturen skal gennemsyre hele organisationen – fra 
botilbud til rådhus 

•  Ledelsen skal efterspørge både de gode og de mindre gode 
resultater – se dem i praksis 

•  Implementering betyder hele organisationen er med 
•  Det er svært at ændre vaner – det er endnu sværere at fastholde 

nye vaner  



Hold dig orienteret på 
www.isikrehænder.dk 

Rigtig god 
fornøjelse 
med resten af 
dagen 


