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Plejehjem Montebello
Gurrevej 92 B
3000 Helsingør

Kvalitetssikring
På Montebello ønsker vi en høj kvalitet i håndteringen af beboernes medicin.
Alle medarbejdere ansat på Montebello skal gennemgå et læringsforløb, som udmøntes i et ”Medicinkørekort”
Introduktion af medarbejder
I forbindelse med introduktion af ny medarbejder, timelønnet medarbejder samt
fastansættelse af midlertidig vikar undervises i medicinadministration af sygeplejerske.
Godkendelse
Før den nye medarbejder selvstændigt må udføre medicingivning på Montebello, skal
der dokumenteres mindst 9 gange hos 1 eller flere beboere, hvor vedkommende har
1)
2)
3)
4)
5)

Anvendt medicintjekliste skema (i sikre hænder skema)
Læst medicinskemaet
udleveret medicin
udfyldt medicinskema i EOJ
foretaget egenkontrol på forrige medicingivning.

Dette gælder for alle præparater som fremgår af medicinskemaet
Udstedelse af kørekort
En fast medarbejder fra Montebello skal ved en egenkontrol samt ved sin signatur
bekræfte, at medicingivningen er gennemført korrekt.
Efter 9 godkendelser vil medarbejderen få udleveret et ”Medicinkørekort”.
Hvem må ikke give medicin?
•
Dag-til-dag vikar (vikarer fra vikarbureau)
•
Timelønnede vagter uden kørekort
•
FEA-vagter, som ikke ansat på Montebello
Afløserne må ikke selvstændigt udføre medicinadministration på Montebello
•
med mindre der er givet særlig tilladelse fra afsnitsleder eller
•
hvis afløseren kan fremvise et medicinkørekort udstedt af Montebello.
Ansvar for udstedelse

Afsnitsleder er ansvarlig for udstedelse af ”Medicinkørekortet”
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Medicinkørekort for:
Godkendt

Egenkontrol udført af
initialer
dato

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin



Ja



nej

Medicin
Medicin




Ja
Ja




nej
nej

_______________________________________________
som efter at have gennemgået et kontrolleret
introduktionsforløb har tilladelse til at
administrere doseret medicin på
Plejehjemmet Montebello








Gennemgang af medicinske retningslinjer
Gennemgang af medicintjekliste skema
Læsning af medicinskema
Udlevering af medicin
Udfyldelse af medicinskema i EOJ
Egenkontrol på forrige medicingivning.

Kortet er gældende 1 år fra dato _________
____________________________
Afsnitsleder
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