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Andel situationer med 
medicinafstemning
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Andel patienter med 
medicingennemgang

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

Medicingennemgang
Alt eller intet

Median

Mål

Andel alt eller intet

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Medicingennemgang
Alt eller intet

Median

Mål

Andel alt eller intet



Det vigtigste vi har opnået med 
medicinpakkerne er …
• Øget opmærksomhed på polyfarmaci (ses 

eksempelvis på stuegangsseddel)
• Øget fokus på P.N. ordinationer (spørger i 

højere grad ind til patientens tilstand)
• Øget fokus på sovemedicin (i.f.t. tidspunkt og 

har patienten f.eks. forsøgt at falde i søvn)
• Øget fokus på medicingennemgang og 

medicinafstemning.
• Det er blevet nemmere at italesætte/drøfte 

patienters medicinering 



Ved de næste pakker vil vi gøre 
mere af dette …
• Inddrage hele personalegruppen (bruge 

personalemøder, men også hverdagen 
f.eks indsamling af data

• Sætte realistiske og opnåelige delmål
• Inddrage nuværende patienter (cafe)
• Informere om data/resultater m.m. på 

tavle i personalestuen



Ved de næste pakker vil vi gøre 
mindre af dette …
• Bruge mindre tid på planlægning - så 

fokus flyttes fra planlægning til at være 
handlingsorienteret.

• Sigte mod for høje mål



Ved de næste pakker vil vi gøre 
dette anderledes …
• HUSKE at fejre alle målopfyldelser
• Inddrage hele personalegruppen mere 

kontinuerligt og fra start af.
• Være mere fastholdende i afholdelse af 

teammøder
• Iværksætte sparring med andre 

projektenheder



Vores vigtigste råd

• Inddrag hele personalegruppen i projektet 
(det har været en stor succes og har 
interesse og viden om projektet, at 
inddrage hele personalegruppen i 
dataindsamling)

• Skab en høj grad af åbenhed mellem 
projektgruppen og resten af personalet

• Både leder og teammedlemmer skal 
holde et skarpt og konstant fokus på 
projektet



Bonusslide

Vi er så glade for at kunne fortælle, at vi nu 
har deltagelse af både patient og
pårørende i vores projekt.

Vi glæder os til samarbejdet.

Et stort og varmt velkommen i gruppen til 
Vibeke og Jan
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