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Hobro Nord – team by
Fakta om pilot - hjemmeplejegruppen:
• leverer hjælp til ca. 150 borgere
• 74 borgere får hjælp til medicindosering.
• Antal ansatte: 10 sosu.ass. og ca. 20 sosu. 

hj. + elever og vikarer
• Sygeplejersker deltager i triage-møder hver 

uge. (Sygeplejen er en selvstændig enhed)

Forbedringsteamet består af 2 ssh (DV), 2 
ssa (DV) 2 sygeplejersker samt 
hjemmeplejeleder. 



• Siden læringsseminar 1 har vi arbejdet med:
• Rapportering af uth. 
• Læsning af medicinskema på tablet og pda.
• Udvikling af tjekliste for medicinadministration.
• Udvikling af tjekliste for medicindispensering.

• Den mest succesfulde forbedringstest har vi oplevet med udviklingen af tjekliste for medicindispensering. Nuværende tjekliste
er er version 17! Vi skal dog I gang igen, da den skal tilpasses Nexus.

• Vores kollegaer har ændret holdning fra “modstand” til at kunne se mening med forbedringsarbejdet.

• Næste trin: Den 13.9.2017 overgik vi til KMD Nexus og FS III. Nu er opgaven at lære at læse medicinlister I Nexus, udvikle og 
teste hensigtsmæssige arbejdsgange samt tilpasse tjeklisten for medicinadministration og medicindispensering.

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Vi er nu på 32 dage uden medicineringsfejl med lægekontakt. Antal dage følges med opslag i 
grupperummet. 

Resultatindikatoren for ”antal medicineringer ikke givet til rette tid” viser tilfældig variation. 

Tjeklisten for medicindispensering anvendes og der har været fulgt op løbende med data i 
grupperum siden begyndelsen af august. Der er flere og flere dispenseringer, hvor alle elementer 
på tjeklisten kan opfyldes.

Tjeklisten for medicinadministration fungerede fint da vi anvendte den til 6-8 borgere. Da vi efter 
sommerferien ville bruge den hos alle borgere som modtager hjælp til medicinadministration (40) 
fik vi problemer og derfor er der ingen data. Udfordringerne er, at der er meget 
”medicinadministration”, som ikke indeholder alle elementerne på tjeklisten. F.eks. 
• udlevering af dosisæske til hele dagen, hvor borgeren selv tage medicinen, 
• se om borgeren har taget medicinen, når du kommer i hjemmet, 
• ring til borgeren for at høre, om de har taget medicinen mv. 
Vi har en opgave med at få defineret, hvad en ”medicinadministration” er. (Involverer ledelsen)

Resultater - data



• I Sikre hænder har medført en kulturændring i vores
hjemmeplejegruppe:

• Der er en større ansvarsfølelse for arbejdsopgaverne
administration og dispensering af medicin.

• En øget synliggørelse af de utilsigtede hændelser vedrørende
medicin har motiveret til forbedringsarbejdet. Der er kommet
en kultur for drøftelse af problemstillingerne i
medarbejdergruppen.

Generelle forbedringer



• Vi overgik til Nexus og FS III d. 4.10.17. Vi skal have revideret
og testet tjeklisterne igen, da det nye dokumentationssystem
giver nye muligheder og udfordringer.

• Vi vil gerne have hjælp fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed
til kvalitetstjek af de nye tjeklister. (Kommentarerne ved sidste
kommunebesøg var, at vores tjeklister indeholdt for meget
dataindsamling)

Næste skridt
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