
Resultater

Kontakt informationer

Ingen kan alene – men fælles kan 
vi alt

Plejehjemmet Montebello. 
Sille Lund: bsl46@helsingor
Tina Lyhne Petersen: blp04@helsingor.dk

Rammen:
Organisationen er Helsingør Kommune på Montebello Plejehjem hvor der bor 60 beboere.
Forbedringsteamet består af 4 medarbejdere,2 afsnitsledere og 1 plejehjemsleder. Alle  er 
uddannet i forbedringsmodellen.
Baseline:
Vi har arbejdet med forbedringsmodellen og medicinpakken i to år og det har været 
fantastisk.!
Vores udgangspunkt var til at starte 18 medicinadministrationsfejl på 1 mdr.
Udfordringerne har været:
I implementeringsfasen har det store omdrejningspunkt været organisering og planlægning. 
Det kræver tid og opmærksomhed at implementere nye arbejdsgange og ledelsesmæssig 
nærvær i forhold til udvikling af kulturen. 
At få skabt en læringskultur hvor vi tør snakke om vores fejl har været forbundet med  faglig 
sårbarhed og var til at starte med svært for mange. 
Det  var heller ikke alle medarbejdere der i begyndelsen kunne se meningen med de 
ændrede arbejdsgang  hvorfor der fra tid til anden var behov for opsamling.
Data var også et nyt redskab at arbejde med og krævede tilvænning og undervisning, men 
viste sig at være særdeles effektivt i forhold til forbedringsarbejdet og det 
meningsskabende.

Tavlemøder:
Tavlemøder, arbejdsgange og data vedr. medicinadministration er et værdifuldt værktøj, som 
vi bruger til at skabe fokus på:
• Rettidig og individuel medicinsk behandling som er tilpasset den enkelte beboers 

døgnrytme
• Kvalitet og sikkerhed.
• Faglig udvikling
• En ledelse der er aktivt deltagende og tydelig på ramme, retning og mål og som har fokus 

på fastholdelse af de gode resultater på den lange bane.
• Fastholdelse af en kultur som bære præg af tillid, og åbenhed på tværs af faglighed.
• Et stærkt og sundt fællesskab hvor vi bruger hinandens ressourcer
• En læringskultur hvor vi lære af vores fejl.
• Fokus på at fejre de gode historier.

Den gode historie:
I dag har vi stabile processer og en stærk forbedringskultur som er inviterende, nysgerrig og 
tillidsfuld. Vi har taget forbedringsmodellen til os og bruger den på alt hvad vi ønsker at 
forbedre. Vi skaber kvalitet og ved hvordan vi laver gode resultater.
Vi har en høj arbejdsglæde og trivsel og vi gør os hver dag umage med i fælleskab  at finde 
nye veje i forhold til løsning af kerneopgaven. 
Vi har skabt tryghed hos beboerne, pårørende og personale, fordi vores medicinhåndtering 
kendetegnes ved kvalitet.
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Uge

Antal medicineringer der ikke er givet til rette tid (ugentligt) Montebello begge afsnit
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Måned

Antal medicineringer der ikke er givet til rette tid (månedligt) 
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