
          Kvalitetsforbedring af medicinhåndtering i  borgers eget hjem  

Baggrund: 

Baselinemåling viste at 77 % af alle dispenseringer i eget hjem  kunne gen-

nemføres og 23 % måtte afbrydes pga. manglende medicin. Et forbed-

ringsprojekt i Syddjurs Kommune havde fokus på at forbedre og optimere 

medicinhåndtering. 

Formål: 

 At reducere medicinfejl. 

 At reducere antallet af medicin-

dispenseringer, der afbrydes på 

grund af manglende medicin. 

 At øge antallet af borgere, der 

modtager dosisdispenseret me-

dicin. 

Indsatser 

Forbedringsteams  i sygeplejen fokuserede på kvalitetsforbedring af 

medicinhåndteringsprocessen ved hjælp af forbedringsmetoder. 

Der blev bl.a. gennemført følgende  aktiviteter: 

 Beskrivelse af arbejdsgang  af dispensering  og checkliste for at 

sikre ens  og systematisk tilgang. 

 Beskrivelse af arbejdsgang af dosisposer i samarbejde med læger 

og apotek 

 Systematisk refleksion vedrørende relevante borgere til  

       dosisdispensering 

 Anvendelse af ”procestavle” 

 Fokus på rehabilitering og oplæring af borgere  bl.a. dosering, 

pjece, medicinbestillingsseddel, brev 

Resultater: 

Systematisk  tilgang  ved brug af checkliste og medicinbestillingssed-

del til dispensering skaber struktur, spare tid og borgere give udtryk 

for tryghed.   

De fleste borgere accepterer dosismedicin, når de kender omkost-

ninger, får præsenteret hvordan det foregår og  kommunes service-

niveau.  Nogle borgere vælger i stedet for dosismedicin, at blive op-

lært i at doserer egen medicin.  

Samarbejdsmøder med læger  og apotek og sygeplejen har betydet 

et bedre samarbejder om dosismedicin. Vi har fået afklaret forvent-

ninger og arbejdsgange og fået øget kendskab  til dosismedicin. 

Proces tavlen  og systematisk refleksion har hjulpet sygeplejerske 

med at holde dosismedicin i proces. 

Konklusion: 

Medicinhåndteringsprocessen er me-

get kompleks pga. mange aktører der 

er involveret i medicinhåndteringspro-

cessen: borger, pårørende, sygeplejen, 

apotek, lægen og sygehus.  

Forbedringer er dog mulige med en 

tværsektoriel, fokuseret  og systematisk 

indsats.  
 

 

Kontakt:  

Lene Vesterager: lve@syddjurs.dk 
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l

Mål 60 60 60 60 60 60 75 75 75 75

Antal 4 1 7 10 10 12 10 12 2 3

Akk. 4 5 12 22 32 44 54 66 68 71
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