
Storyboard for 
Døgnrehabilitering
senheden Lioba  

Læringsseminar	  10-‐11	  maj	  2016	  



Team Døgnrehabilitering 
Vores team 1 Lioba: 
 
•  Består af social og sundhedsassistenter Marianne Kempf, teamleder 

Mai Vallentin, og Afdelingssygeplejerske Lisbeth Skafte samt 
udviklingssygeplejerske Kristina B. Henrichsen og forstander Lene 
Holst Merrild 

 
•  Vi kommer fra Frederiksberg Døgnrehabiliteringsenhed Lioba / Valby  

•  Lioba er det ene af to huse, der udgør døgnrehabiliteringsenheden.  
Lioba har 25 sengepladser.  
Vi modtager fortrinsvis borgere fra hospitalet til genoptræning, men 
får enkelte borgere fra kommunen som aflastning/ akutpladser. 

 
 



Vores enhed 
Vi ønsker at forhindre fejl i medicineringsprocessen. Teamet har først sammen med det øvrige 
personale brainstorm på særlige udfordringer i vores arbejdsgange : 
 
ü  Vi laver fejl når der er mange afløsere, så som at borgerne ikke har taget medicinen, forveksling 

forkert medicin til forkert borger. 
ü  Borgere som ønsker at vente med sin medicin og man finder medicinen i seng på gulv etc. 
ü  Forveksling fordi der ikke sker sikker identificering af borger. 
ü  Manglende medicinafstemning ved modtagelse af borgere.  
ü  Sidedosering er en fejlkilde 
ü  Medicin på skæve tidspunkter, det sker at borgerne ikke får sin medicin rettidigt.  
ü  Efterdossering sker helt forskelligt så det er ikke en sikker måde. 
ü  Dispensering efter ” for gammel ” liste, ikke fælles praksis for hvornår der skal printes en ny liste 
ü  Indførelse FMK og nyt medicinmodul medfører usikkerhed og mulighed for fejl 
ü  ikke uddelt morgenmedicin 
ü  Fejldoseret i medicinæskerne 

 
Teamets opgave er at teste og igangsætte forbedringstiltag, for at indarbejde nye arbejdsgange 
der kan forhindre fejl i medicineringsprocessen. 



Marianne og Pia 
med vores kasse, 

hvor 
medarbejdere kan 
komme med ideer 

til bedre 
medicinhåndtering 



Der sker mange unødige forstyrrelser i forbindelse 
med dispensering af medicin. 
 
Afprøvning: Forstyr ikke advarsels trekant er 
flyttet fra ydersiden til indersiden  
Resultatet af afprøvning var: Nej  
Ny afprøvning: Advarsels trekant på begge sider 
 
Det er ikke praksis at lukke /løse døren når man 
dispenserer 
    Afprøvning: Virker det at låse døren når du 
dispenserer? 
 
For at afdække hvem der forstyrrer har vi opsat 
en liste til afkrydsning om forstyrrelser. 
 
Alle medarbejdere, der er i medicinrummet skal 
krydse af ved forstyrrelse og beskrive 
forstyrrelsen i bemærkningsfeltet. 
Vi indhentede data i 3 hverdage hele døgnet 
mandag, tirsdag og onsdag i uge 15 

På Personalemøde om I sikre hænder/ 
medicinpakken fandt vi ud af: 



Vores vigtigste afprøvning 

•  Vi vil starte med sikker administrationstjeklisten, da vores 
brainstorm viser at vi har mange usikre arbejdsgange med 
mulighed for fejl. To social og assistenter Pia og Marianne 
tester tjeklisten, og samler data om mulige ukendte fejl i 
medicineringsprocessen 
•  Vi fandt få fejl i selve dispenseringen. 
•  Det tager tid at samle data og teste, så vi starter først med anvendelse 

af tjeklisten i juni. 
•  Næste indsats er Implementere tjeklisten og måle på resultatmål (antal 

fejl) og procesmål ( brug af tjekliste). 
•  Vi er ikke så langt at vi har fejret successer, men vi fejrer vores små 

tiltag. 



Baseline April sikker 
medicinadministration tjekliste 
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Vi opdager arbejdsgange som kan gøres 
mere ensartede for at skabe sikre processer 

 

•  Finder 2 dispenseringer hvor der er sat en post-it/ seddel med 
hvad der mangler og hvorfor, på dosseringsæsken når der 
mangler medicin. 

 Gruppen er enige om at det fungerer godt: Er god praksis. 
 
•  Ny praksis at det også skal fremgå af CARE 
medicinhandlingsplanen med et notat, hvor problematikken 
og løsningen, samt evt. telefonisk kommunikation med 
hospitalet fremgår. 

•  Ny arbejdsgang afprøves (PDSA) og implementeres 


