
Hjemmeplejen og Sygeplejen 
Brunshave Aabenraa

Medicinpakken



• Hjemmeplejen og Sygeplejen Brunshave, Aabenraa

• Line (sygeplejerske)

• Trine (sygeplejerske)

• Susanne (SSA)

• Kirsten (SSA)

• Jojamy (SSH)

• Hanne (sygepleje leder)

• Karina (hjemmeplejeleder)

• Sygeplejen: borgere i alt: 223, kørelister 4

• Hjemmeplejen/Brunshave: Borger 80,kørelister 8

Team



• Labels  på medicinæsker
• Forbedringstavle -> start på risikotavle
• Dataindsamling fra

administrationstjeklisten (optimering og
forenkling)

• Kvittering I IT-fagsystemet (Nexus) 
• Medicin set indtaget kontra udlevering af

dagsæske?
• Selvadministration for borger (pjece og

afkrydsning)
• Aftenvagten afprøver tjekliste på to 

kørelister.
• Leder for aftenvagterne med på tværfaglige

tavlemøder

• Næste skridt : 
- Tjekliste + Nexus ud til hele teamet i
Brunshave

• Behov for hjælp fra andre team:
- Hvordan bevare/skabe engagement 

fra gruppen+ Hvad gør I?

Vores forbedringsrejse indtil nu (hjemmeplejen).



• Labels  på medicinæsker
• Forbedringstavle
• Optimering af dispenseringsprocessen -> 

fælles arbejdsgang
- Hvordan doseres bedst? Principper
med doseringsdug.

- Hvornår bestilles medicinen?
- Hvordan pakkes medicinæskerne?

• Registereringer af medicindispenseringer og
efterdispenseringer

• Årsager til efterdispenseringer
• Dataudvikling og forbedringsgrundlag
• Kaptajnrollen
• Leder for aftenvagterne med på tværfaglige

tavlemøder

• Næste skridt : 
- Optimering af vores registreringspraksis
- Analyser årsager til efterdispenseringer

• Udfordringer:
- Ny arbejdsgang vedr. Dispenseringsprocessen i

forbindelse med implementering af Nexus (genbestillinger, 
medicinliste, manglende integration med lægens systemer, 
m.m.)

- Skiftende personale -> uddelegering af opgaver
- Vanskeligt at sparer med I Sikre Hænder kollega pga

arbejdsplan

• Behov for hjælp fra andre team:
- Gode råd til at få flere med på I Sikre Hænder tankegangen

I det daglige

Vores forbedringsrejse indtil nu. (sygeplejen)



• Print gerne i A3 størrelse

Resultat, hvad fortæller jeres data

10. sept,. 
forenkling af 

tjekliste, 
reduceret til 4 
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% af administrationer, hvor tjeklisten blev opfyldt 
(ugentligt)
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Brunshave sygeplejen



Resultat, hvad fortæller jeres data

187

33 20 5 1 5 2

Årsager til efterdoseringer Sygeplejen Nord team 2 
Brunshaven) 

(4.9-5.10 2017) 
Årsager til efterdoseringer Sygeplejen Nord team 2 (pr. 4.09.2017-5.10.2017) antal



Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed?:
• Der er fokus på risikotavlen og fælles tværfaglige tavlemøder samt

feltet andre problemstillinger
• Gruppen undres og tager delvis ansvar

Hvilke materialer/ ideer har I udviklet :
• Risikotavlen
• Dagsorden for tavlemøderne

Generelle forbedringer



1. Den enkelte kollega tæller registreringer af tjeklisten 
sammen til patientsikkerhedskalender

2. Er der registreringer til risikotavlen

3. Indsamling af skemaer 

Dagsorden Tavlemøder (12.50-13.00)
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