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At reducere antallet af medicineringsfejl, som kræver lægekontakt 
 
Ændrer ikke nødvendigvis på eksisterende retningslinjer og instrukser 

Mål med medicinpakken 
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Medicinpakken 

•  Beskriver og gør det muligt at leve op til best practice på området  
 
•  Medicinpakken omfatter fire delpakker 

–  Medicinafstemning  
–  Medicinscreening  
–  Tjekliste for sikker medicindispensering  
–  Tjekliste for sikker medicinadministration  

•  Delpakkerne i Medicinpakken er valgt, fordi det er kendt, at det er på 
disse områder, der sker flest utilsigtede hændelser 
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Hvorfor? 

For beboerne: 
•  Større sikkerhed 
•  Mere hensigtsmæssig medicinering  
•  Bedre livskvalitet 
•  Færre dødsfald 

For medarbejderne: 
•  I ved, at I gør som I siger I gør 
•  Tryghed i arbejdet med medicin 
•  Mere rum for det pædagogiske arbejde 
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Medicinafstemning 

•  Sikrer, at beboerens medicinliste bliver opdateret 
•  Sikrer, at uoverensstemmelser bliver opklaret 
•  Sammenligne før og efter medicinliste og sammenholde med 

oplysninger fra indlæggelse/egen læge  
•  Foretages efter alle udskrivninger af beboere fra sygehus 
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Medicinscreening 

•  Medicinlisten screenes hver måned for mulig 
uhensigtsmæssig medicinbrug 
–  screeningsliste 

•  Behov for kontakt til ordinerende læge vurderes  
•  Ved kontakt til ordinerende læge indgår beskrivelse af 

patientens tilstand inkl. relevante parametre (fx blodtryk, puls, 
respirationsfrekvens og temperatur) 

•  Brug eventuelt ISBAR 
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Tjekliste for sikker 
medicindispensering 
•  Tjeklisten gennemgås for alle beboere i forbindelse med 

dispensering af medicin i doseringsæsker og kontrol af 
dosispakket medicin 
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Tjekliste for sikker 
medicinadministration 
•  For alle beboere udfyldes tjeklisten hver gang beboeren får 

udleveret medicin 

•  3 daglige udleveringer = tjeklisten udfyldes 3 gange 

•  Hvornår skal det opgøres? 
–  Hvor mange beboere får udleveret medicin? 
–  Hvor mange er blevet tjekket? 
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Hvilke værktøjer har vi brug for? 

Medicinafstemning	  
	  

Screening	  
	  
	  

Sikker	  medicindispensering	  

Sikker	  medicinadministraGon	  

•  Aktuelle	  medicinliste	  fra	  før	  indlæggelse	  
•  Medicinliste	  ved	  udskrivelse	  
•  Mulig	  liste	  over	  ændringer	  i	  medicin	  

•  Vejledning	  i	  brug	  af	  screeningsliste	  
•  Screeningsliste	  
•  Aktuel	  medicinliste	  

•  Tjekliste	  

•  Tjekliste	  

www.isikrehaender.dk/indsatsomraader/medicin/	  Værktøjer	  kan	  hentes	  her:	  
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Hvad skal vi måle på? - indikatorer 

–  Dage siden sidste medicineringsfejl, som har krævet 
lægekontakt  

–  Udskrivelser mellem at beboere, der er udskrevet fra 
hospital, IKKE har fået foretaget medicinafstemning 
inden for 24 timer efter udskrivelsen 

–  Andel beboere, der har fået screenet deres medicin 
ved en STOP-liste 

–  Andel af dispenseringer, hvor tjeklisten for sikker 
medicindispensering bliver anvendt 

–  Andel af administrationer, hvor tjeklisten for sikker 
medicinadministration bliver anvendt 
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Mål 

–  Dage siden sidste medicineringsfejl, som har krævet 
lægekontakt (Mål: 300 dage) 

–  Antal udskrivelser i mellem at beboere, der er udskrevet 
fra hospital, IKKE har fået foretaget medicinafstemning 
inden for 24 timer (Mål fastlægges lokalt) 

–  Andel beboere, der har fået screenet deres medicin med 
en screeningsliste (Mål: mindst 95%) 

–  Andel af dispenseringer hvor tjeklisten for dispensering 
blev anvendt (Mål: 95%) 

–  Andel af administrationer, hvor tjeklisten for 
administrationer blev anvendt (Mål: 95%) 
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•  Tid: Målene skal nås inden for projektperioden 



•  Baselinemåling af antal medicineringsfejl, der kræver 
lægekontakt 
•  Hvad er en medicineringsfejl? 
•  Hvad skal der til for at en medicineringsfejl kræver 

lægekontakt? 
•  I hvilket tidsrum (fx resten af september) 

•  Brug af tjekliste 
•  Hvordan skal de første tests af brug af tjekliste 

gennemføres jf. forbedringsmodellen 
•  Hvem skal starte med at bruge dem? 
•  Hvor mange beboere skal de testes på? 
•  Hvor skal de placeres? 

 

Brug af forbedringsmodellen 



•  Screening af beboernes medicinlister 
•  Hvordan skal screeningslisten bruges? 
•  Hvordan skal det registreres, når beboerens medicinliste 

indeholder et lægemiddel på listen? 
•  Hvad gør man, når man finder et lægemiddel på listen? 
•  Hvem skal starte med hvilke beboere? 
•  På hvilket tidspunkt skal der screenes? 
•  Beskriv de første tests 

•  Medicinafstemning 
•  Hvordan skal der testes? 
•  Er der andre end nyuskrevne beboere, der skal have 

foretaget medicinafstemning? 

 

Brug af forbedringsmodellen 
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Eksempel - Medicinafstemning 

•  Følgende information fremskaffes:  
–  Botilbuddets medicinliste fra før indlæggelsen,  
–  Sygehusets medicinoversigt ved udskrivelsen  
–  Oplysninger om medicinændringer, der er sket på sygehuset  

•  Medicinlisten og medicinoversigten sammenholdes 
-  Uoverensstemmelser og deres begrundelser noteres 
-  Uoverensstemmelser opklares. Er ændringerne begrundede?  

•  Botilbuddets medicinliste opdateres ud fra de dokumenterede 
ændringer i den ordinerede medicin 

•  Dokumentation af medicinafstemning 
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Eksempel - Medicinafstemning 
 
•  Medicinafstemning sker på baggrund af mindst 2 kilder  
•  De to medicinlister sammenholdes, og uoverensstemmelser noteres 
•  Der noteres uoverensstemmelser med hensyn til de ordinerede 

præparater og ordinerede styrker og doser 
•  ISBAR udfyldes  
•  Uoverensstemmelser opklares ved kontakt til den ordinerende læge 
•  Beboerens medicinliste opdateres ud fra de dokumenterede 

ændringer 
•  Den opdaterede medicinliste sendes til beboerens læge  
•  Ændringer dokumenteres i journalsystemet 
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•  Del jer i grupper på 4 - 6 
•  Vælg et punkt om brug af forbedringsmodellen, som vi 

netop har talt om 
•  Skriv en liste over, hvordan I vil komme i gang 
•  Skriv listen på et flipoverark og hæng det op, så vi kan 

tage et billede af det 

 

Gruppeopgave 
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HUSK 

Test i lille skala 
1 medarbejder og 1 beboer          1 medarbejder og 1 ny beboer 
 
                  2 medarbejdere og 2 beboere ….osv.  
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En måde til at komme i gang 
•  Kalenderen 

•  Rød 
•  Gul 
•  Grøn 
 
‘Dage hvor f.eks  
•  Tjeklister er brugt 
•  der ikke har været 

medicineringsfejl som har  
lægekontakt 

De næste skridt… 

hQp://isikrehænder.dk/om-‐projektet/	  	  
PaGensikkerhedskalender	  kan	  hentes	  her:	  
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God fornøjelse 


