
Hvilke fodspor har I Sikre Hænder 
efterladt i Sønderborg Kommune?.

d. 21. maj 2019
Pia Bladt Tjørnelund 
Center-, kvalitets- og udviklings 
sygeplejerske.
Sønderborg kommune
e-mail; pbtj@sonderborg.dk



Inden I Sikre Hænder 
troede vi, at vi 
involverede borger 
og pårørende.
Nu ser vores verden 
anderledes ud.



Dispenseringsdugen



Oplæring i sikker medicindispensering til 
borgere der ikke selv tror, de kan dette.



Besparelse

• 600 kr. pr time
• Ind til nu besparelse på 

ca. kr. 66.000
måske nærmere kr. 100.000

• 333.000 kr. for 10 år  

LIVSKVALITET



Medicin adm.

Der er borgere, som ikke selv kan varetage medicin adm. 
Personalet har udviklet sikre arbejdsgange mht. at medicin 
adm. udføres korrekt. 

De borgere som selv varetager medicin adm., inddrages 
borger/pårørende i større grad i deres medicinering.

Hele tiden følge data.



Tværfagligt møde

• tværfagligt møde i hjemmet med borger, pårørende, 
hjemmeplejen og hjemmesgpl.

• borgers ønsker.
• tydeliggøre for borger/pårørende hvorfor plejepersonalet 

gør, som de gør.
• afklaring omkring hvem, der gør hvad – dette ikke kun i 

dagvagt men hele døgnet.
• hvad kan borger bidrage med?
• hvad kan pårørende bidrage med?



Hvad så når man er beboer på 
Plejehjem?

• Beboerne er så dårlige, at de ikke kan involveres.
• De pårørende overlader alt til personalet.



Ejvind; ”Livet går ikke i stå, selvom jeg er 
kommet på Plejehjem”



Elektroniske hjælpemidler.



Vi taler med hinanden.



Karin; ”Jeg bestemmer selv”



Pårørende.

• Større krav.
• Vil vide mere. 
• Pårørende rådet.
• Sønderborg Kommune har 

i år sat fokus på inddragelse 
at pårørende. 
Uanmeldt kommunal tilsyn.



MEN
• Vi er ikke i mål.
• Person afhængig.
• Arbejde med udvikle et system.
• STORE besparelse i borger/pårørende involvering.
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