
Informationsmøde om 
Medicinsikre botilbud 

26. august 2020



Velkommen 
• Du er meget velkommen til at stille spørgsmål undervejs

• Send dit spørgsmål via chatten, rød markering herunder, 
eller send en sms til Ditte Hartmann på 26277793 

• Mødet optages og lægges på hjemmesiderne sammen 
med oplæg fra i dag, adresser følger

tel:(+45)%2026277793


Velkommen 
• Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, beder vi jer ”række hånden 

op”. I finder hånden i den sorte bjælke  

• Ditte holder øje med jeres markering og samler jeres spørgsmål og 
kommentarer til den sidste del af mødet 

• Når I siger noget, beder vi jer sige jeres navn og hvilken kommune I 
kommer fra



Disposition
Velkommen 
Præsentation af organisationerne bag projektet, baggrund Fremfærd 

Baggrund for projektet, ved direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge 
Kristensen og Fremfærd
Erfaringer fra tidligere

o Udvalgte resultater

o Erfaringer og læring fra Albo
Organisering hos jer 
Tidsplan for den første fase

Spørgsmål, overvejelser, 30 minutter



Hvem er vi  

Amalie Dam-Hansen
Sundhedspolitisk konsulent, FOA

Sofie Thal Fisker
Socialfaglig konsulent, SL Tina Levysohn

Chefkonsulent, Socialpolitik, KL

Inge Kristensen, Direktør, 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Inge Ulriksen, chefkonsulent,
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Liv Nørregaard Skøtt, chefkonsulent,
Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Ditte Hartmann, projektkoordinator,
Dansk Selskab for Patientsikkerhed



Baggrund Fremfærd Særlige Behov
• Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale 

arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver

• Fremfærds arbejde er organiseret i fem ekspertområder, der tilsammen 
dækker alle de store velfærdsopgaver i kommunerne. Hvert område 
iværksætter og støtter projekter om udvikling af kerneopgaven på deres felt

• Ekspertområderne er sammensat af repræsentanter fra de faglige 
organisationer, fra KL og fra kommunerne.



Baggrund Fremfærd Medicinsikre botilbud

• KL, FOA og Socialpædagogerne står bag projektet i regi af Fremfærd Borgere 
med Særlige Behov

• Projektet gennemføres i et samarbejde mellem organisationerne og Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed

• Projektet indgår i det strategiske arbejde i Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed, der har erfaringer på området fra et tidligere projekt, 
gennemført som en del af I Sikre Hænder



Hvem har deltaget i info møderne?   
Frederikshavn
Skive
Struer
Farsø
Rebild
Norddjurs
Syddjurs
Randers
Aarhus
Silkeborg
Skanderborg 
Horsens
Haderslev
Esbjerg

Helsingør
Gribskov
Halsnæs
Frederikssund
Hillerød
Hvidovre
Herlev
Ballerup
Brøndby
København
Tårnby
Roskilde
Ringsted
Næstved

Assens
Kerteminde
Odense



Om Medicinsikre botilbud

Formål: 
• Øge patientsikkerhed for borgere på botilbud ved at nedbringe 

antallet af medicineringsfejl



Om Medicinsikre botilbud
Succeskriterier 

• Medarbejdernes viden om medicinhåndtering øges
• At der udvikles og implementeres sikre arbejdsgange for 

medicinhåndtering
• At der udvikles en læringskultur hvor medicinhåndtering bliver 

en del af botilbuddets samlede rehabiliteringsindsats
• At der identificeres veje til spredning til øvrige botilbud



Om Medicinsikre botilbud
Hvad får I ud af at deltage

• Sikre arbejdsgange for medicinhåndtering, der er kendt af alle

• Kompetenceudvikling der højner faglighed, styrker det 
tværfaglige samarbejde og samspillet med borger og pårørende

• Udvikler en læringskultur, hvor det bliver en del af hverdagen at 
følge processerne og resultat for at nedbringe medicineringsfejl



Erfaringer, Udvalgte resultater for medicin

500 dage uden 
medicinfejl
5 enheder

100 dage uden 
medicinfejl
35 enheder

200 dage uden 
medicinfejl
20 enheder

300 dage uden 
medicinfejl
16 enheder

400 dage uden 
medicinfejl
6 enheder

600 dage uden 
medicinfejl :
3 enheder



ALBO

• Der bor 11 fysisk og psykisk handicappede på Albo i alderen fra 21-73 år.
• Funktionsniveau for borgerne på Albo er meget spredt. 
• Bofællesskabet er ikke døgndækket.
• Der ydes udover støtte til de 11 borgere på Albo, bostøtte til 31
• borgere der bor i egen bolig . 
• Der er ansat 7 pædagoger og 1 studerende til løsning af opgaverne.
• Alle medarbejdere har været på uddannelses forløbet.
• Der er 2 medicin ansvarlige på Albo.



ALBO Hvilke forandringer/ forbedringer fra processen.

• Bredere kendskab til medicin præparater.
• Ugentlige tavlemøder.
• Kontrol funktion.
• Nyt registrerings skema.
• Systematik og ensartethed.
• Inddragelse af borgerne.
• Tilrettet instrukser for medicin håndtering, således at alle 

medarbejdere kan få svar på alle spørgsmål vedr. medicinering.
• Større ansvarlighed ved alle medarbejdere.
• Lært at arbejde med PDSA cirklen.
• Gennemgang af borgernes medicin af  farmaceut, medførte  

ændringer af medicin hos nogle borgere.
• Altså pt. ingen medicinfejl.



En god historie.

• Registrering og belønning.
• Borgerinddragelse.
• Medansvar.
• Tidsbesparende.



Om Medicinsikre botilbud
Organisering hos jer: 
Stærk ledelsesopbakning i hele organisationen

• Sikre kommunikation om projektet i organisationen, ‘hvorfor gør vi det 
her’, formidle at det er en prioriteret opgave fra ledelsens side

• Udpege en tovholder
• Sparring med tovholder
• Tovholder allokere gennemsnitligt en dag om ugen

• Nedsætte et team, tre til fire personale, samarbejder med tovholder
• Afsætte tid til møder med teams, evt månedligt i starten

• Deltage i Læringstræf



Om Medicinsikre botilbud
Organisering hos jer: 

• Tovholder 
• Samarbejde med nærmeste leder(e) 
• Samarbejde med team, skabe struktur for møder i teamet (mødetid –

evt hver 14. dag - mødested, faste punkter til møderne)
• Varetage den løbende fremdrift: initiere og følge op på afprøvninger, 

indsamle og følge op på data
• Kommunikation via etablerede kanaler i organisationen
• Månedsrapporter, ved brug af en enkel skabelon. Feedback fra PS 
• Deltage i Læringstræf



Om Medicinsikre botilbud
Organisering hos jer: 

• Besøg Botilbud
• Formål: sikre fremdrift, identificere barrierer

• primært tovholder, teams efter behov, leder efter behov.
• indhold for Botilbudsbesøg aftales i fællesskab



Om Medicinsikre botilbud
Kompetenceudvikling – forbedringsmodel, aktiviteter 

Forstå det 
nuværende 
system og 

arbejdsgange

Skabe vilje til at 
være med i 
indsatsen

Vælge et mål Finde idéer til 
afprøvning

Afprøve idéerne 
lokalt og 

implementer det, 
der virker

Evaluering



Forbedringsmodellen udfoldet



Om Medicinsikre botilbud
Kompetenceudvikling – medicinhåndtering 

• Læring gennem
• Læringstræf
• Afdækning af egne arbejdsgange for medicinhåndtering
• Principper for sikker medicinhåndtering
• Undervisning ved lokalt Apotek, basismoduler og tilvalg
• Film og ‘opgaver’ - casebaseret



Om Medicinsikre botilbud
Tidsplan – hvornår hører I noget?
Efter ansøgningsfrist den 15. september offentliggøres 
kommuner i programmet den 1. oktober
Første Læringstræf er den 19. november, Huset, Middelfart
Datoer for øvrige Læringstræf planlægges i efteråret, vil ligge 
centralt i Danmark, 1-dagsarrangement
Botilbudsbesøg aftales efter 1. læringstræf 



Links til info
Læs mere her:

Viden på tværs: https://vpt.dk/socialomradet/nyt-projekt-skal-styrke-
medicinsikkerheden-pa-botilbud

Dansk Selskab for Patientsikkerhed: https://patientsikkerhed.dk/nyt-projekt-skal-skabe-
medicinsikre-botilbud/

Præsentationen og optagelse fra den 26. august lægges på de to hjemmesider

https://vpt.dk/socialomradet/nyt-projekt-skal-styrke-medicinsikkerheden-pa-botilbud
https://patientsikkerhed.dk/nyt-projekt-skal-skabe-medicinsikre-botilbud/


Spørgsmål - overvejelser 
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