
Medicinpakken
Sønderborg Kommune

• Yvonne Konggaard – Dagligleder Hørup 

plejecenter

• Katja Dolleris Engel – Sygeplejerske 

Tangshave plejecenter

• Tina Helene Jensen – Udviklingskonsulent 



Medicinadministration Hørup plejecenter
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Procent beboere, der får alle elementer i tjeklisten for sikker medicinadministration

Stikprøver



Medicinadministrations afvigelser Hørup plejecenter
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Medicinafvigelser

Antal Nul

Megen sygdom, mange 

afløsere pg travlhed.

Fokus ved tavlemøde.

Ny plan?

Opstart medicinansvarlig i 

dv, da vi har mange kl. 12 

medicin. Nu er det mere 

spredt hele døgnet og ikke 

så massivt kl. 12Beboer fik for meget morfin. 

Lægekontakt



Medicindispensering Tangshave
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Procent dispenseringer, hvor tjeklisten blev anvendt

Stikprøver

Bruch up 

dispensering



Afstemning

Patienten

Medicinlisten fra før 

indlæggelse

FMK + medicinlisten 

medsendt patienten 

Listerne sammenholdes og 

afstemmes



2017-2018
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Manglende begrundelse for
medicinændring

Manglende recepter Låst FMK Borger i marevanbehandl.
med manglende INR værdi,

eller manglende dato for
blodprøvekontrol

Borger ikke inform. at
afhente medicin

Udskrevet uden eller med
forkert doseret medicin

December 2017- januar 2018 - 62 Udskrivelser



• Tværfaglig samarbejde med Sygehus Sønderjylland og de 

fire kommuner i Sønderjylland

En tværgående arbejdsgruppe har udført en 

risikovurdering af medicinhåndtering i 

sektorovergange

Workshop tværsektorielt mhp. 
idegenerering:



Nr. 1

• Manglende tilstrækkelig besked om ændringer i 
medicin giver risiko for fejlbehandling/forsinket 
behandling

Nr. 2

• Forkert dispenseret medicin i doseringsæsker ved 
udskrivelse i forhold til FMK ordination giver risiko for 
fejlmedicinering.

Risikomatrix – overvejende sandsynligt 
med moderate til alvorlige konsekvenser



Planlagte afprøvninger af tiltag  

Nr. 1

Manglende tilstrækkelig besked om 
ændringer i medicin giver risiko for 
fejlbehandling/forsinket behandling 

Opfølgning internt i SHS i forbindelse 
med løbende møder med SAM:BO 
nøglepersoner – sker løbende

Kommunerne skal have fokus på 

undren ved medicinændringer, hvis 
det ikke er tydeligt i plejeforløbsplan eller 
udskrivningsrapport.



Planlagte afprøvninger af tiltag
Nr. 2

Forkert dispenseret medicin i 
doseringsæsker ved udskrivelse i forhold 
til FMK ordination giver risiko for 
fejlmedicinering.

Arbejdsgruppen anbefaler, at sygehuset 
doserer i brune poser, hvor det enkelte 
præparat doseres for sig. Den medicin, 
der gives med patienten hjem i brune 
poser, er ny medicin startet op under den 
aktuelle indlæggelse. 

Kommunerne er ansvarlige for 
dispensering.


