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Planlægning



Ressourcekoordinator spiller en afgørende rolle!

I sikre hænder kræver prioritering i planerne
• Tavlemøder 15 min x 2 ugentligt (tirsdag og torsdag)
• Forbedringsteammøde 1 time ugentligt
• 30 minutter hver mandag til klargøring af tjeklister
• Ressourcekoordinator rykker ikke på kørelisternes 

medicinadministrationstidspunkter uden aftale med sygeplejerske



Tjeklisten



• Tjeklisten gennemgås ved hver 
medicinadministration hos 
borgerne.
• Listen ligger i borgers hjem og 
udfyldes i forbindelse med 
administrationen.

• Tjeklisten hjælper med til at gøre 
det nemmere at sikre processen 
omkring medicinadministration, så 
fejl undgås.



Transporten
Klargøring
Tjeklister til den kommende uge klargøres mandag

• 7 tjeklister clipses sammen (3 dobbeltsidede + 1 enkelt side) og lægges i udbakken i vagtstuen

Transporten
• Tirsdag morgen bringes ny-clipsede tjeklister til borgernes hjem (medarbejderne 

tager det relevante antal afstemt i forhold til dagens køreliste)
• De ”gamle” tjeklister hos borgerne – for den seneste uge – tages med tilbage til 

vagtstuen og afleveres i indbakken
• De medarbejdere, der møder ind hjemmefra har altid tjeklister i tasken og tager 

gerne et par stykker om mandagen, så de er klar tirsdag

Placering
• Tjeklister placeres i medicinkasserne hos borger så fremt de har en sådan i hjemmet. 

Ellers sammen med medicinen



Udfyldt eller anvendt?

Det er centralt at medicinadministrationstjeklisten ikke blot 
udfyldes – men også anvendes.
Det er et vedvarende fokus – på tavlemøderne - at sikre, at 
tjeklisten anvendes
• Tjeklisterne gennemgås grundigt indledningsvis, da elementerne 

forstås forskelligt 
• Der kræves imidlertid til stadighed gennemgang af tjeklistens 

elementer

Spørg ikke ”Er tjeklisterne udfyldt?” men i stedet ”Er tjeklisterne 
anvendt?” eller ”Har I svaret nej til noget på tjeklisten i dag?”



Dataindsamling 



Medicinfejl, der har krævet lægekontakt Antal medicinadministrationer, der ikke 
er givet til korrekt tid

Der kræves forsat vedvarende fokus på- og 
undervisning i – definitionen på ”glemt 

medicinadministration” 

Der registreres dagligt på nedenstående skemaer for at følge om der sker 
forbedringer for borgerne.



Databehandling



Dataansvarlig sikrer at data er opdateret og synlige
• Dataansvarlig skal være en sundhedsfaglig person, da 

opgaven ikke ”kun” indbefatter tastearbejde (kan evt. 
udføres af SSA i samarbejde med sygeplejerske). Opgaven 
har ligeledes indbefattet oprydning/tilretning af ydelser 

• Ugentlig tidsforbrug 4 timer 

Opgavens indhold
• Data på anvendelse af tjeklisten tastes først i "skemaet med 

borgerne". Derefter tastes det over i excel.
• En gang om måneden tastes UTH'er
• Månedsopgørelsen udfyldes ved månedens ophør til 

ophæng på tavlen 
• Seriediagrammer printes til tavlen x 1 månedligt 



Tavlen



Tavlen = En platform for forbedringsarbejdet
Her samles og opdateres informationer omkring forbedringsindsatsen



Tavlemøder  



Tavlemøderne

Tavlemøderne er et centralt forum for 
forbedringsindsatsen, da det sikrer tværfaglig 
refleksion og læring.
• 2 x ugentligt i dagvagten:

• Tirsdag og torsdag kl. 10.45-11

• 1 x ugentlig i aftenvagten
• I aftenvagten skiftes mellem tirsdage og torsdage, 15-

15.30
• Dagsorden: Gennemgang af UTH og tjeklisten 

• Ligger i forlængelse af eksisterende møde

• Spilleregler: 
• Tiden overholdes
• Ingen madpakker eller telefonsamtaler under mødet 
• Der er aldrig fokus på ”hvem”, men kun ”årsager” og 

”hvad kan vi lære?”

• Tavleanfører: Én fra forbedringsteamet – primært 
sygeplejerske

DAGSORDENEN

• Har alle brugt tjeklisten?
• Har i svaret nej til noget på tjeklisten?
• Har alle kontrolleret CURA?
• Har der siden sidste tavlemøde været medicin, 

der ikke er givet til rette tid? 
• Har der siden sidste tavlemøde været medicinfejl, 

der krævede lægekontakt? 
• Gennemgang af obs-listen,
• Særligt tirsdag: har alle afleveret tjeklister? 
• Tavleanfører næste møde.



Introduktion til nye 



En god introduktion til vikarer og afløsere er afgørende for 
at de sikre arbejdsgange omkring 
medicinadministrationen bibeholdes. 

Der er følgende to introduktionsmodeller
• Den hurtige (1 sides intro-skriv)
• Den flittige (3 siders intro-skriv) – til alle nye faste 

medarbejdere
Tiden afgør om det er den ene eller anden, der udleveres.

Teamet, hvori vikaren skal køre, er ansvarlig for udlevering 
af intro samt at planlægge første besøg sammen



Ledelse 



Dorrit udtaler…

• Forbedringsarbejdet kræver prioritering og 
ledelsesopbakning

• Deltag på tavlemøder
• Deltag på ERFAmøder
• Vigtigt at leder ikke er ugens gæst

• Leder er rollemodel og kulturbærer

• Vigtigt at leder ”skubber på” for at sikre fremdrift



Øvrige tips og tricks 



Vigtig forberedelse

• Arranger basal undervisning i ”glemt medicinadministration”
• Er det glemt medicinadministration hvis borger får morgentabletter til middag?
• Hvad hvis man finder tabletter på gulvet?
• Osv. 

• Arranger basal undervisning i CURAs medicinmodul i små grupper a max 20 
minutter (ad mange omgange):

• Hvordan tæller man tabletter?
• Hvordan kvitteres for pn administration?

• Få labels på alle medicinæsker

• Gennemgang af borgernes medicin v. sygeplejerske: Sikring af korrekte 
tidspunkter for medicinadministration (øvrigt?) 

• Kontrol af korrekte ydelser og handlingsanvisninger



OBS-listen

Anvendes hvis der kræves særlig 
opmærksomhed på borgers 
medicinadministration.
Hænger på tavlen? Gennemgang? Anvendelse?
Billede….



Månedsopgørelsen

Udfyldes ved månedsvis - ved måneds ophør.
Let forståelig beskrivelse af status 
på forbedringsarbejdet.


