VELKOMMEN I HJEMMEPLEJEN VESTERVANG
- Kort introduktion til dig, der er afløser eller vikar
• I hjemmeplejen Vestervang er vi en del af projekt I Sikre
Hænder.
• Målet for projektet er at give borgeren en sikker pleje og
behandling ved at fokusere på 4 hovedområder; at reducere
tryksår, medicinfejl, fald og infektioner.
• I hjemmeplejen Vestervang arbejder vi med at reducere
medicinfejl, og når du er på arbejde hos os, forventer vi, du
tager aktivt del i de arbejdsgange vi har omkring
medicinadministration.
• Det betyder helt konkret, at du hver eneste gang du går ind til
en borger skal kontrollere medicinmodulet i Cura, for at se om
du skal give medicin.
• Når der skal gives medicin udleverer du det, og ser det blive
indtaget, med mindre andet er skrevet i Cura. Kan du ikke få lov
at se medicin blive indtaget eller afviser borgeren på anden vis,
skal du skrive et medicinnotat (observation) herom i Cura. Du
skal swipe medicin, som ikke er ophældt i doseringsæsker eller
poser.
• Når medicin er givet skal du anvende vores
administrationstjekliste, som ligger ude ved borgeren. Du kan
se et korrekt eksempel på en administrationstjekliste på
opslagstavlen. Orienter dig i den, inden du tager ud.
• Er du social og sundhedsassistent skal du også læse næste side
vedrørende dispensering.
• God arbejdslyst 🙂🙂
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- Kort introduktion til dig, der er afløser eller vikar
• Vi forventer du har en god og sikker arbejdsgang, når du
dispenserer.
• Det er vigtigt for dig at vide, at vi doserer til 14 fulde dage, og
enkelte steder 28 fulde dage frem. Det betyder, at du skal
dosere i 14 eller 28 tomme dosetter til hver dispensering.
• Efter endt dispensering sender du observationen ‘ændring i
planlægning’ til vores ressourcekoordinator med den næste
dato til dispensering. Datoen er den sidste dag i din
dispensering. Observationen skal være lagt som en opgave til
hjemmeplejen Vestervang dag.
• Du skal anvende vores dispenseringstjekliste hver gang du
dispenserer medicin ved en borger. Tjeklisterne ligger i reolen,
og der skal de også afleveres.
• God arbejdslyst 🙂🙂
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