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den 10-11 oktober 2017



• Disse slides er tænkt som en skabelon, hvor teksten, der er på, skal slettes. I 
skal derefter skrive tekster og indsætte billeder, som er relevante for lige jeres 
enhed/team.

• Teksten er dermed tænkt som vejledende, men emnerne skal indgå.

• I skal printe de udfyldte slides ud og medbringe dem til Læringsseminaret i 
oktober, hvor de kommer op at hænge og indgår i arbejdet. ( gerne i A3 
størrelse hvor det giver mening)

Introduktion til storyboard



Special og rehabiliteringscenter (SRC) i Aabenraa kommune
Har borgere på korttidsophold på forskellige pladstyper, fra Vurderingsophold, til 
Rehabiliteringsophold over ventepladser til plejehjem og hospice samt §84,1 ophold og 
Socialt udsatte. Vi har 32 pladser + en akutstue, som akutteamet i kommunen visiterer 
til. 
Vi er delt i 4 grupper i dagtiden, 2 grupper i aftenvagten og nattevagten har alle 
borgere.
Vi har et flow i huset på ca. 300 borgere om året
Vi er sygeplejersker, Social og sundhedsassistenter og Social og sundhedshjælpere 
samt fysio– og ergoterapeuter.
Det er i gruppe1vi arbejder med ISH. Her har vi 8 borgere og 2-4 medarbejdere i DV.

Team



• Vi har testet flere forskellige ting siden sidst, bla.:

• At skabe ro omkring dispenseringen

• At eftertjekke dispenseringerne for hinanden

• At samle data I fht. om vi får givet medicien til tiden

• At skabe opmærksomhed på hos hvilke borgere der får risikomedicin (Insulin, Marevan, Methotrexat og Digoxin)

• At registrere omfanget af fejl i medicin ved ankomst til SRC

• Hvordan vi sikrer at bestilt medicin leveres til SRC, så den er klar til dispensering

• At opspore hvor evt. fejl er opstået

• Beskriv test-forløbet: Vi startede med at arbejde med “ro ved dispensering” da  vi havde en kultur for at alle kunne forstyrres altid, og som følge af en slem Metrotrexatforgiftinngssag var det vigtigt for os at forebygge
en gentagelse. Det gav rigtig v´god mening for alle, så motivationen var stor for at samle opmærksomheden på dispensering. 

• Vi arbejder nu med at udvikle tjekskemaerne til dispensering, hvilket går nogenlunde i den  lille gruppe

• Næste skridt

• Tjekliste ved adminstration

• Anvende tjekliste for dispensering allerede ved modtagelsen af borger

• Vi kunne bruge hjælp i fht. hvordan vi holder holder skruen i vandet og får bredt redskaberne ud i de andre grupper

Vores forbedringsrejse indtil nu.



Vi kan se en positiv udvikling i fht. at bruge tjeklisten, dog kan
vi se at det afhænger meget af om alle opgaver er løst ved
modtagelsen.

9.10.17
217 dage uden medicinfejl, der har krævet lægekontakt

Resultat, hvad fortæller jeres data



• Hvilken indflydelse har arbejdet med I sikre hænder haft på jeres enhed? 

En vis frustration, og oplevelse af at være presset, da det er svært at finde tid/rum til den 
nødvendige refleksion og analyse, på trods af at der er givet ekstra tid til afvikling af
tavlemøder. Vi får dog synlige beviser på, at vi generelt gør det godt i fht. Patientsikkerheden

Og vi opleveren skærpet faglig opmærksomhed på opgaverne omkring medicinhåndtering

Generelle forbedringer



Appinuxkalender og telefonalarm, når der skal gives medicin 
på skæve tidspunkter, men det kan være en udfordring at 
sikre at alle borgere får morgenmedicin inden kl. 8.30 –
hvordan gør I andre?
Materialer: 

Rødt kort for risikomedicin, 
Tjekliste til dispensering
Tjekliste ved modtagelse af borger,

Særlige forhold/udfordringer på SRC



• Hvad er det næste I planlægger at afprøve mhp at nå
målene for I sikre hænder?

• Hvilken support har I brug for fra fakultet, og Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed?

Næste skridt
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