
Sygeplejen vest
Mariagerfjord Kommune



• Har ansvar for SUL ydelser til 650 hjemmeboende borgere samt 220 
borgere på plejecenter. Mange SUL ydelser, er overdraget til SSA i 
hjemmeplejen og på plejecentre. 

• 27 sygeplejersker arbejder i sygepleje vest. Det er inkl. specialistfunktioner, 
samt sygeplejekonsulenter på plejecentre.

• Mariagerfjord Kommune visiterer til sygepleje. Hjemmesygeplejen 
varetager visitationen.

• Vores forbedringsteam består af:
• Sygeplejerskerne Joan, Inge og Christina samt Lene, sygeplejefaglig koordinator.

Hjemmesygeplejen vest



• Tjekliste for medicinafstemning af udviklet og testet. Den 
nuværende er version 7.

• Vi var ret godt tilfredse med den, indtil vi havde 
kommunebesøg. Feedback var, at det mere var en 
dataindsamling end en tjekliste. 

• Vi har valgt at ”samle data” på 30 borgere. 
• Herefter skal tjeklisten justeres og testes – evt. tænkes 

sammen med en tjekliste for hjemkomstbesøg.

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Resultat - data
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Borger hvor der ikke er lavet en medicinafstemning

Borgere imellem at der, IKKE er lavet medicinafstemning inden for 24 timer 
efter udskrivelse

Bemærkning: 
I Mariagerfjord Kommune er det besluttet, at 
hjemkomstbesøg sker på førstkommende 
hverdag. 
Alligevel ses, at flere medicinafstemninger 
sker indenfor 24 timer. 
Fra 1.12.17 skal hjemkomstbesøg inkl. 
medicinafstemning ske indenfor 24 timer.



Resultat af dataindsamling ud fra ”tjekliste”:

0 2 4 6 8 10 12 14 16Antal Borgere 

Kontakt til udskrivende 
afdeling vedr. medicin

Medicinafstemning efter udskrivelse (26 borgere)

Medicin ikke hentet 
på apotek / leveret 

Ny medicin ikke 
bestilt af sygehus

Doseret medicin fra 
sygehuset ikke korrekt

Ingen begrundelse for 
medicinændringer i 
udskrivningsrapport



• Vi er blevet klogere: Nu ved vi, hvad der er et problem og 
ikke hvad vi tror, der er et problem.

• Implementeringe af Nexus og FS III har fyldt ALT I 
sygeplejegruppen siden sommerferien – derfor har
forbedringsarbejdet kun levet hos medlemmerne af
forbedringsteamet. Fra ca. 1. november skal I Sikre
Hænder deles med sygeplejerskerne I hele gruppen.

Generelt



• Vi skal have udarbejdet og testet en “ren” tjekliste.
• Tjeklisten / forbedringsarbejdet skal leve I hverdagen.
• Vi skal have fundet en metode til dataindsamling, som er

let at integrere I det daglige arbejde.

• Vi vil gerne have hjælp til kvalitetstjek af ny tjekliste – så
den ikke igen bliver for meget en dataindsamling.

Næste skridt


	Sygeplejen vest�Mariagerfjord Kommune
	Hjemmesygeplejen vest
	Vores forbedringsrejse indtil nu.
	Resultat - data
	Resultat af dataindsamling ud fra ”tjekliste”:
	Generelt
	Næste skridt

