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Team Solgaven, Mariagerfjord
• Solgaven er et plejecenter beliggende i 

naturskønne omgivelser i Hobro Østerskov.

• Vores pilotenhed er afdeling ”Skoven”:
• Der er 22 beboere i Skoven. Lejlighederne er 

fordelt på 2 etager
• I Skoven er der ansat SSA,SSH og Kostfaglige 

(ca 18 fast tilknyttet dag og aften), 
• Sygeplejersker er tilknyttet som konsulent ca. 4 

dage om ugen. Kommer fra 
hjemmesygeplejen.

• Fysioterapeut har ca. 2 dage om ugen på 
Solgaven - er tilknyttet 3 plejecentre.

• Forbedringsteamet består af
• 2 ssh (DV), 1 ssa (DV), 2 ssa (AV) 2 spl.(kons) 

samt leder.



• Siden læringsseminar 1 har vi arbejdet med:
• Læsning af medicinskemaer på tablet.
• Udvikling af tjekliste for medicinadministration.
• Udvikling af tjekliste for medicindispensering.

• Den største succes har vi oplevet via arbejdet med implementering af tjeklisten for medicinadministration og indsamling af
data. Vores kolleger har ændret holdning: “Medicin skal gives korrekt – og det står vi sammen om.” 

• At arbejde med data har været en “øjenåbner”.

• Næste trin: Vi er d. 13.9.2017 overgået til Nexus og FS III. Nu er opgaven at lære at læse medicinlister I Nexus, udvikle og 
teste hensigtsmæssige arbejdsgange ved brug af Nexus samt tilpasse tjeklisten for medicinadministration og 
medicindispensering.

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Resultat, hvad fortæller jeres data
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Tjeklisten for medicinadministration er anvendt hos alle borgere i 
pilotenheden fra 17.5.17. Det har reduceret antallet af medicin ikke givet 
til tiden markant. 
Indførelse af Nexus 13.9.17 har betydet en reduktion i ”opfyldte” 
tjeklister.



Festen udsat……
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Hændelse (Medicineringsfejl)

Dage siden sidste medicineringsfejl som har 
krævet lægekontakt

Vi havde glædet os så meget……

Siden 17. maj har der ikke været en 
medicineringsfejl, som  har givet 
anledning til lægekontakt.

Det kom der d. 4.10.17 så 140 dage blev 
til 0

Vi er stolte af at have en åben kultur, hvor 
fejlen kommer ”frem i lyset”, så vi alle kan 
lære af det.

Casen: Det var en tværsektoriel 
hændelse, hvor der var sket en fejl hos 
den praktiserende læge ifm. genbestilling 
af medicin. Lægen kom til at oprette en 
ny ordination, så der var 2 ordinationer på 
samme præparat. Vi fik desværre ikke 
fanget fejlen straks og borger fik dobbelt 
dosis Unikalk Forte i 12 dage.



• Der er fokus på medicin og forbedringsarbejde.
• Kolleger har haft mange “hvorfor” – medlemmer af

forbedringsteamet har kunnet svare. 
• Åbenhed er nødvendig for forbedringsarbejdet.
• Medlemmer af forbedringsteam oplever at være på en

udviklingsrejse, hvor man vokser med opgaverne.

Generelle forbedringer



• Næste skridet er tilpasning af arbejdsgange og tjeklister til
Nexus.

• Øget anvendelse af tavle I det daglige arbejde.
• Start på baseline for tryksår.

Næste skridt
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