
Sygeplejen vest
Mariagerfjord Kommune



• Har ansvar for SUL-ydelser til ca. 700 hjemmeboende borgere samt 220 borgere på 
plejecenter. Derudover har vi det sygeplejefaglige ansvar på 3 kommunale bosteder. 
Mange SUL ydelser, er overdraget til SSA i hjemmeplejen og på plejecentre. 

• 28 sygeplejersker arbejder i sygepleje vest. Det er inkl. specialistfunktioner, 
centersygeplejersker og bostedssygeplejersker. 

• Mariagerfjord Kommune visiterer til sygepleje. Hjemmesygeplejen varetager 
visitationen.

• Vores forbedringsteam består af:

• Sygeplejerskerne Joan, Inge, Mette, Malene, Christina og sygeplejefaglig teamleder Lene.

Hjemmesygeplejen vest
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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

131 udskrivelser i træk, hvor der er lavet medicinafstemning 

indenfor 24 timer. Og vi tæller stadig opad



Data indsamling på 13.5 medicinafstemning efter 
udskrivelse opgjort 14/5 2018 

Hos 35 % af borgerne

stemmer den 

medsendte medicin ikke!



• Tjekliste for medicinafstemning er udviklet og testet. Den nuværende 
er version xxx-mange.

• AV har taget et stort ansvar i medicinafstemningen og har forstået 
vigtigheden af, at man kommer hurtigt ud i hjemmet.

• Tjeklisten bliver nu testet af vores kolleger i sygeplejen Øst med 
løbende tilretninger derefter. 

• Tjeklisten forstås forskelligt på trods af afprøvninger.

• Vi oplever at tjeklisten ikke læses ensartet.

• Husk at møde vores kolleger, hvor de er.

Vores forbedringsrejse indtil nu.



• Vi har fået udviklet en sikker arbejdsgang I, at “fange/registrere” 
de mange udskrivelser. Via vores data er bevidstheden om 
patientsikkerheden I sektorovergangen blevet synlig og vores
arbejde med medicinafstemning (13.5) giver stor mening. 

• Vi oplever at de fleste af vores kollegaer begynder, at være med 
på forbedringsarbejdet/PDSA rejsen

• Metoden bruges I mange andre sammenhænge for at skabe en
sytematiseret arbejdsgang

• Implementeringe af Nexus og FS III fylder desværre stadig
meget.

Generelt



• Vores største succes må være, at vi siden d. 6/2 har gjort 
det meget mere patientsikkert at være borger i 
Mariagerfjord kommune efter en udskrivelse. 

• Vores data er valide og vi har trods start-udfordringer 
hurtigt fundet en sikker arbejdsmetode.   

• Vi ønsker at blive meget bedre med brugen af de skriftlige 
PDSA’er. Vi bliver ofte fanget i at have det i hovederne, 
men vi øver ☺ PDSA-ramper 

Forbedringsarbejdet



• Vi arbejder med tavlemøder x 2 dgl. +udbygning af
risikotavle

• Vi skal være bedre til at bruge PDSA på skrift og ikke kun I 
hovedet. 

• Tjeklisten / forbedringsarbejdet skal forsat leve I hverdagen
og ikke mindst forståelsen af tjeklisten. 

• Udrulning af medicinafstemning (13.5) og samarbejde med 
forbedringsteamet i anden sygeplejegruppe. 

Næste skridt


