
Storyboard for hjemmeplejen 
Vestervang til 2. læringsseminar 
d. 10-11 oktober 2017



• Vores team: ”Mobilteam”

• Hvem er vi: Anette, Christina, Sine, Dorrit, Kirstin, Michella 
& Marie

• Hvor kommer vi fra: Århus Midtby, Vestervang hjemmepleje 
og Sundhedsenhed

Team



HJEMMEPELEJN

• Hvilke forandringer er testet siden LS1? 

• Ugentlige tavlemøder er afholdt siden midt april. I den forbindelse har vi lavet afprøvninger på dagsordnen samt tidspunkt for tavlemødet

• Tjeklisten for medicinadministration er afprøvet gentagne gange i forhold til forståelsen og anvendeligheden af denne

• Arbejdsgange vedr. tjeklisten for medicinadministration er afprøvet i forhold til transporten frem og tilbage fra borger samt placeringen af tjeklisten I hjemmet. 

• Der er lavet afprøvninger på afkrydsning af patientsikkerhedskalenderen

• Beskriv test-forløbet for de mest succesfulde forbedringstests.

• Tjeklisten for medicinadministrationen er afprøvet ift.forståelse og anvendelighed:

• Forskellige medarbejdere i forskellige vagtlag
• Når medicinen skal gives på “skæve” tidspunkter
• Konkrete justeringer af tjeklisten bl.a.: størrelsen, farver, formuleringer og rækkefølge af spørgsmål og initialer, angivelse af tidspunkter, 

samt symboler til udfyldelse af tjeklisten

• Næste skridt: At få tjeklisten med ud til alle de borgere, hvor vi har ansvaret for medicinadministrationen i Vestervang hjemmepleje

SUNDHEDSENHEDEN

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Sundhedsenheden
• Hvilke forandringer er testet siden Læringsseminar 1? 

• Ugentlige tavlemøder er afholdt siden juni. 
Afprøvninger på dagsordnen og tidspunkt for tavlemødet

• Tjeklisten for medicindispensering er afprøvet i forhold til forståelsen
og anvendeligheden af denne både af sygeplejesker og assistenter.

• Der er lavet afprøvninger på afkrydsning af
patientsikkerhedskalenderen for dag og aftenvagter

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Resultat



Resultat



Proces



Proces



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 
• En øget interesse og focus på arbejdsgangen vedr. Medicinadministrationen

• En øget glæde og motivation ved at se, at antallet af UTH på medicingivning falder og ligger stabilt
lavt

• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommuner-enheder I projektet?
• De forbedringer vi har afprøvet/ og etableret arbejdsgang for bl.a.tavlemøder, tjekliste m.m. er sket

med inddragelse af medarbejdernes observationer og erfaringer, hvilket har skabt en følelse af
medansvar i hele gruppen.

• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet - medbring og hæng dem på storyboarden

Generelle forbedringer – hjemmepl.



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 
• Et øget fokus på forbedringer I dagligdagen

• Er der noget specielt I vil dele med teams fra de andre kommuner-enheder I projektet?
• De forbedringer vi har afprøvet/ og etableret arbejdsgang for bl.a.tavlemøder, tjekliste m.m. er sket

med inddragelse af kollegaer.

• Den medarbejder gruppe der skal være med til at starte med skal ikke være for lille og ikke for stor. 

• Hvilke materialer/ ideer har I udviklet - medbring og hæng dem på storyboarden
• - er printet ud

Generelle forbedringer - sundhedsenheden



Tjekliste
Dato:

Ja Nej Ikke 
relevant

Er FMK opdateret forud for dispenseringen

Er der ansøgt om dosispakket medicin, hvis borger har været stabil i 
medicineringen i 3 måneder
Nyt medicinskema er ud-printet 

Er information omkring bestilling og levering af medicinen korrekt på 
LMK?
Fremgår borgers navn og cpr. nr. på doseringsæskerne (i tilfælde af 
at der er flere i husstanden får doseret samtidigt)
Er der sat kryds på de igangværende præparater

Er det sikret at antal tabletter på medicinoversigt stemmer med det 
dispenserede 

Fremgår cpr.nr og navn på naturmedicin, håndkøbsmedicin og 
kosttilskud
Hvis der er udløbet medicin – er der sikret at det bliver bragt til 
apoteket 

Opbevares aktuelt medicin særskilt fra uaktuel medicin

Det er sikret, at der er taget stilling til, om der skal bestilles medicin 
inden næste dispensering
I tilfælde af behov for dispensering af PN-medicin: medicinen er 
doseret adskilt i separat dispenseringsæske markeret med navn, cpr. 
nr, præparatnavn, styrke og dosis samt holdbarhedsdato og dato for 
dispensering

Tjekliste til dispensering



     

      



Gammel og ny medicinoversigt 



Tavlerne



Medicin-administrationstjeklisten



• Hvad er det næste I planlægger at afprøve mhp at nå
målene for I sikre hænder?
• Reducere medicin fejl – kontakt til sygeplejeske på sygehuse ved

udskrivelser og undgå efterdosering
• Eksperter i medicinmodul i nye Cura – forstå, anvende og formidle
• Sygeplejersker deltage i hjemmeplejens tavlemøder og 

assistentens faglige onsdagsmøder – formål arbejdsgange på
feedback på tjekliste

Næste skridt - sundhedsenheden



• Hvad er det næste I planlægger at afprøve mhp at nå
målene for I sikre hænder?
• Dispenseringstjeklisten
• Afstemning af FMK
• Medicinscreening

Næste skridt - hjemmeplejen
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