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Udgangspunktet…
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Udgangspunktet/
baseline 

januar 2017

• Vi havde typisk ml. 24 – 28 administrationer pr. måned der 
ikke blev givet til tiden – eller slet ikke blev givet

• Vi måtte ind i mellem kontakte læger og fortage ændringer i 
pleje, og foretage ekstra målinger f.eks. af blodsukker eller 
blodtryk på baggrund af dette

• Der var ofte frustrationer – diskussioner blandt 
medarbejdere: ”Hvor svært kan det være at give den 
ordinerede medicin?” – ”Det er også de aftenvagter” –
”Fejlene sker altid ved udskrivelser”…

• Vi ville gerne gøre noget – men vidste ikke hvad eller 
hvordan

• Vi fik mulighed for at komme med i projekt I sikre hænder, 
og i februar havde vi udnævnt et tværfagligt 
forbedringsteam, (Leder, sosu.hjælper, so.su.assistent, 
sygeplejerske og fysioterapeut)  som var til første 
læringsseminar i Vejle i februar 2017.
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Det har vi opnået
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Det har vi opnået –
indtil nu

• D. 3. august 2018: 300 dage i træk – uden medicinfejl, der krævede
lægekontakt.

• 27 september 2018 skete en fejl med insulin, der krævede lægekontakt og 
ekstra målinger – heldigvis var der ingen skade sket med beboeren. 

• Vi satte igen målet om at nå 300 dage… søndag den 14. April 2019 rundede
vi 200 dage uden medicinfejl der kræver lægekontakt – og den 23. juli runder
vi de 300 dage igen.

• Sagt på en anden måde I dag – den 16. April 2019 – har vi på 556 dage kun
haft 1 medicinfejl, der krævede læge kontakt.

• Der udføres ca. 3500 administrationer på en måned her I Vestervang 44. 

• Vi har reduceret antallet af administrationer ikke givet til tiden – fra ca. 24-28 
pr. måned til mellem 4-7 administrationer pr. måned

• Vi har stabile arbejdsprocesser på alle delelementer af medicinpakken
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Stabile processer
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Det har vi 
opnået udover 

at nå målet

• Senere kunne vi tydeligt se hvordan metode, processer og  
ikke mindst resultater bidrager  til:
At  vi holder borgerne væk - At vi er sammen med borgerne -
At  magten gives til borgerne - At  medarbejderne slippes  fri 

• Nu ved vi at Forbedringsarbejdet styrker:

• Kvalitet for beboerne! (Også på andre områder en medicin)

• Fælles visioner 

• Arbejdsglæde, faglig stolthed og social kapital

• Generel læringskultur frem for nulfejlskultur

• De 3 M´er: Mod til at få øje på og tale om fejl – Motivation
til at gøre noget ved dem – Mestring i at vide hvad der 
virker!
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De indledningsvise øvelser 
og overvejelser…
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Driverdiagrammet for medicinpakken fra Dansk Selskab 
for patientsikkerhed
Et driverdiagram er en slags målhierarki hvor mål og midler beskrives – eller sagt på en anden måde – et skema over hvilke indsatser der driver os frem mod målene.
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For finde ud af 
HVORDAN –

må man først 
blive enige om 

HVORFOR

Fra starten blev vi enige om dette:
Vi laver for mange medicinfejl!
Når man spørger beboerne (og deres pårørende) 
er det godt og vigtigt at vide, at man får den 
rigtige medicin – på det rigtige tidspunkt!
Der er altid tid og rum til forbedring af kvalitet, 
der kan mærkes af beboerne!
Vi vil gerne vil gøre det bedste for dem vi er her 
for – og vi vil gerne være de bedste til det!
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De 4 elementer i Medicinpakken

Administration Afstemning Screening Dispensering

Forbedringspotentialet 
var tydeligst her!!
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Det første 
delmål

• I starten af  januar 2017 satte vi et SMART 
delmål: I februar måned skulle alle beboere i 
stueetagen (10) have fået alt medicin til tiden –
20 dage i træk. 

• (Til tiden = +/- en halv time)
• Det mål nåede vi hurtigt  - Vi satte nye mål –
• Vi fandt ud af at der var problemer med 

middagsmedicinen
• Forbedringsteamet og kolleger satte ind og 

fortsatte med forskellige tiltag og afprøvninger 
(PDSA) – vist i driverdiagram på de næste sider.
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Forbedringsteamet De eksperimenterendes driverdiagram
 

   
Medicinpakken - Medicinadministration 

 Driverdiagram Maj 2017 
 

               MåL                     Primære Drivere        Sekundære Drivere   
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Dataindsamling





I hele hus 44

Primo sept. 2017 - 80 dage uden med.fejl, der kræver lægekontakt



Primo sept. 2017

Reducering af ikke administrerede givninger til max 3 inden for den seneste måned 







Forbedringsmetoderne i 
praksis
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Principperne i forbedringsarbejde
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Forbedringsmodellen= PDSA

For at forbedre noget er man nødt til at afprøve forandringer i småskala. Det vil sige: Prøv først en forandring – hos en eller meget få beboere –

måske på et særligt tidspunkt. Spred det langsomt ud, hvis data fortæller at der er forbedring - spred ud over alt når I har data på at forbedringen 
hænger sammen med forandringen! Der kan være mange afprøvninger (PDSA) i gang på samme tid.
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Medicinpakken - Medicinadministration 

 Driverdiagram Maj 2017 
 

               MåL                     Primære Drivere        Sekundære Drivere   

 

Spørgsmål der kræver PDSA´er - afprøvninger i 
småskala  

Hvor skal tjeklisten placeres? Forstår vi det    samme når vi læser 
den, hvad skal den indeholde?

Hvordan ved vi hvem der er medicinanfører,? Hvad er det præcis 
medicinanføreren gør – hvornår – ved alle hvad den gule vest 
betyder?

Tavlemøder hvor/hvornår?
Hvem leder det?      
Hvad er dagsordenen? 
Data: hvem-hvor-hvornår?
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Eksempel: PDSA på placering af tjekliste til administration 
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Husk at sætte jeres PDSA/afprøvninger i system – ellers mistes viden og 
læring – og succeshistorien bliver vanskelig at fortælle.
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Data???? Hvad skal vi med det?
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Data ER guld!

• Med data kan vi finde ud af om forandringerne vi laver, rent 
faktisk resultere i forbedring. Det er slut med fornemmelser 
og ”synsninger”! Det tager ca. en halv time om ugen at taste 
data fra tavle og tjeklister ind i seriediagrammer på 
computeren

• Her skal udvælges forskellige indikatorer og sættes SMART(e) 
mål.

• Resultatindikatorer knytter sig til, hvad du ønsker at opnå –
altså: Antal dage uden medicinfejl – antallet af 
administrationer ikke givet til tiden.

• Procesindikatorer knytter sig til, hvordan du vil nå dit mål: 
Altså - processer og arbejdsgange.  F. eks.: Antallet af 
administrationer hvor tjeklister er anvendt, antal dage om 
ugen med medicinanfører kl.12, eller antal dage om ugen 
med tavleanfører

• Ulempeindikatorer knytter sig til eventuelle uønskede 
effekter af din indsats (Hvis vi koncentrere indsatser omkring 
et bestemt tidspunkt – flytter vi så bare problemet? Eller 
opstår der helt andre problemer?
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Noget af det tidlige data 

Median=7

0

1

2

3

4

5

6

7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7

An
ta

l p
r. 

ug
e

Uge

Antal tavlemøder med fast dagsorden pr. uge

pr. uge 21. tavlemøder med fast dagsorden og 
tavlmødeleder alle ugedage. (tavlemødeleder
udnævnes dagen før

24



Procesmål: pr. 1. juni 2018 skal procenten af administrationer hvor 
tjeklisten blev opfyldt have været på 95 % i 2 måneder i træk
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Hvordan gør vi 
egentlig – når 
vi gør noget?

• Tro ikke I eller andre ved hvordan en 
proces/arbejdsgang forløber for alle!

• Lav arbejdsgansanalyser inden I ændre 
arbejdsgange (Sæt gerne en medarbejder som 
ikke er vant til opgaven, til at være fluen på 
væggen – de stiller de ”rigtige” spørgsmål

• Husk at sætte jeres PDSA/afprøvninger i system 
og lav notationer i jeres data – ellers mistes 
viden og læring – og succeshistorien bliver 
vanskelig at fortælle.

26



Dataindsamling 

27



Medicinfejl, der har krævet lægekontakt, ændret pleje 
eller behandling.

Antal medicinadministrationer, der ikke er givet til korrekt 
tid

Der registreres dagligt på tavle for at følge om der sker forbedringer for 
borgerne.
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Tjeklisten
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Arbejdsgangbeskrivelse for anvendelse af 
tjeklisten til medicinadministration

30

Hos hver beboer der skal have 
medicin  Medicinkortet åbnes i 

Cura og printmappe med tjekliste 
tages frem og åbnes

Antal faste administrationer over 
døgnet tælles. Morgen:  Antallet 

af administrationer skrives 
nederst på tjeklisten – Resten af 

døgnet: OBS: evt. ændringer i 
ordinationer og ret evt. antallet 

af nederst på tjeklisten

Gennemgå tjeklistens punkter, og 
reager på afvigelser

Sæt dine initialer når du har 
forholdt dig og evt. handlet på 

afvigelser

Sætprintmappe pa plads 

Husk at skriv på tavle i 
mødelokale, hvis du har fundet 

medicin der ikke er givet.



Arbejdsgangbeskrivelse Administrationstjekliste: 
Placering/dataindsamling

10 stk. nye Tjeklister lægges på 
kontorerne på etagerne hver  2. 

fredag af datafører

Mandag samler medarbejderne 
de udfyldte tjeklister fra de 

seneste 14. dage  fra 
printmappe hos hver borger  

ind, og de nye  tjeklister sættes 
ind i samme moment. 

De udfyldte tjeklister lægges på 
kontorerne og datafører samler 

dem ind

Datafører tæller antallet af 
anvendte tjeklister 

Datafører taster antallet ind i 
dataprogrammet, som regner 

procentdelen af anvendte 
tjeklister ud.
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Medicinanfører
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Arbejdsgangsbeskrivelse Medicinanfører
Det aftales på 
tavlemøde  og 

skrives på tavle kl. 
11, hvem der er 

medicinanfører kl. 
12 på hver etage Kl. 12 -

Medicinanfører 
ifører sig gul 

vest og går ind 
til alle beboere 

på etagen

Hos beboer: 
Medicinanfører 

åbner Cura

Anvender 
tjekliste i 

printmappe

Giver medicin til 
beboeren

Signerer i 
tjekliste

Signerer i Cura

Går videre til 
næste beboer

Starter forfra
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Tavlen
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Tavlen = En platform for forbedringsarbejdet
Her samles og opdateres informationer omkring forbedringsindsatsen
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Tavlemøder  
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Arbejdsgangsbeskrivelse Tavlemøde

Tavlemøde holdes hver 
dag kl. 11.20- 11.30 

Tavleanfører går i gennem 
dagsorden /se næste side

Data på tavlen drøftes og 
rettes

Næste dags tavleanfører 
udnævnes og initialer 

skrives på tavlen. (Hvis 
fredag – udnævnes for 
både lørdag og søndag)
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Dagsorden 
tavlemøde

1. Har der det seneste døgn været medicinfejl, der krævede lægekontakt + 
ændret pleje og behandling?

2. Hvis glemte administrationer er skrevet på tavlen – Hvad skete? Kan 
noget forbedres?

3. Har alle signeret på tjeklister og i Cura?

4. Hvem er medicinanfører kl. 12 på hver etage? (Initialer skrives på tavle)

5. Hvem er tavleanfører i morgen? (Initialer skrives på tavle)

6. Hvem dispenserer og hvem tjekker dispenseringer i dag (Initialer skrives 
på tavle)

7. Hvad er gået godt? Hvad har gjort en forskel?

8. Skal nogen på tur, er der arrangementer eller andet der kan forstyrre i 
dag?

9. Skal nogle beboere skifte forløb?

10. Er nogen indlagt eller kommer hjem fra ambulatoriet? – Hvis ja – hvem 
afstemmer medicin? (Initialer skrives på tavle)
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Motivation og (Med)ledelse 
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Motivation og 
Ledelsesformer

Overvej hvilke motivationsformer er medarbejderne drevet 
af? 

Er de drevet af ønsket om at gøre det godt for samfundet 
og andre (Public service motivation) og/eller ekstrinsisk
motivation i form af pekuniære/verbale  belønninger?

Hvordan bliver f.eks. det store fokus på data opfattet af 
medarbejderne: Som en kontrolforanstaltning eller som 
understøttende for kvalitetsudvikling?

Hvilken ledelsesform kan man vælge hvornår ?
Transformationsledelse(skabelse/omskabelse af kultur 
værdier og mål/ Transaktionsledelse (Belønning for udførsel 
af ønskede opgaver)
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Inddrag også medarbejdere (borgere) i skabelsen af nye fortællinger om 
værdierne (Transformationsledelse)

Inddrag medarbejdere/borgere i målsætning, udvælgelse af indikatorer, data 
etc.

Øv jer i taler fra ”ølkassen”

Skab i samarbejde med medarbejderne rammerne og rum så de oplever det er 
muligt understøtte værdierne i praksis – ved at gøre det aftalte og spørge til det 
aftalte. 

Sæt Specifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske og Tidsbestemte mål 

Anvend gerne belønninger (Transaktionsledelse) til hurtigt at få løst ”ikke 
komplicerede” opgaver,  eller benyt dem som driver for fastholdelse af enkle 
processer. (Vi fejrede med kage, da alle medarbejdere havde prøvet at være 
tavlemødeleder – og da der var blevet holdt tavlemøder hele sommerferien).
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Ledelse kommer ikke kun fra lederen
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Kommunikation og adfærd
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Kommunikation 
og adfærd

• Hav mod til at få øje på fejl og mangler – det er jo der forbedringspotentialet 
findes

• Vær opmærksom på jeres egen , kollegers, pårørendes, beboernes 
organisationens kommunikation omkring fejl, fejlfinding, skyld.

• Vær insisterende og vedholdende:

(Hvis det er aftalt at tjeklister udfyldes hver dag – så hjælper det ikke at spørge 
til det hver 14. dag!)

• Gå forrest med det gode eksempel 

• OG husk at slippe hinanden fri! Lederen kan ikke drive det hele – det er 
hverken muligt eller forbedrende i længden  - dog nødvendigt i starten. 
(udnævn eksempelvis en datanørd, og søg hjælp hos en kvalitetsudvikler)
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Medicindispensering
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Medicindispensering 
Den udnævte Ass. Samler 
medicinkasser ind fra 3 

beboere og går til 
dispenseringsbordet.

Kald telefon afleveres

Ikke forstyrres skilt sættes 
op døren

Tjeklister fra skuffe i 
dispenseringsbord tages 

frem
Cura åbnes på tablet

Dispensering er udføres –
tjekliste følges og udfyldes 
– der dokumenteres i Cura 

for hver dispensering 

Den udnævnte Hjælper 
eller assistent tjekker 
doseringer og sætter 
medicin på plads hos 

beboere. 

Der dispenseres hver hverdag til 3 
beboere, én fra hver etage - inden 
kl. 13.30. Mandag ulige uge 
dispenseres til lejl. 1 -11-21 –
tirsdag 3-13-23 – etc.
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Medicinscreening
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Medicinscreening

Alle beboeres medicin 
screenes efter tjekliste 

hver 2. md.

Sygeplejerske eller 
assistent screener 

beboere på en etage ad 
gangen efter tjekliste

https://www.xn--
isikrehnder-

g9a.dk/indsatsomraader/
medicin/e. 

Vurderingen af 
screeningen efter tjekliste 

foretages i samarbejde 
mellem egen 

læge/sygeplejerske

Eventuelle 
medicinændringer 

foretages og rettes i Cura

Der dokumenteres i en 
opfølgning på 

ydelse/handlingsanvisning 
at screening er foretaget, 
og der beskrives kort ved 

ændringer
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Medicinafstemning
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Medicinafstemning
Hvis beboer er indlagt 
eller på skal medicin 

afstemmes efter 
tjekliste, inden for 24 

timer.

Til tavlemøde aftales 
hvem der afstemmer  

hvornår. Det kan gøres 
både af assistent og 

sygeplejerske

Initialer og data skrives 
på tavle

Når afstemningen 
foregår tages tjekliste 
til afstemning i skuffe i 
bordet til dispensering

Tjekliste  gennemgås i 
forhold til medicin , 

FMK og medicinskema 
på tablet i Cura

Der handles på evt. 
fund

Afstemning  og 
eventuelle tilhørende 

handlinger noteres som 
medicinnotat 

(dispensering) i Cura.
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