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Change ideas

Distriktet: Medicinafstemning ved første besøg – udfra
ordinationslisten og samtale med patienten. .

95% af patienterne
i distriktpsykiatrien
har fået lavet
medicinafstemning
ved første
hjemmebesøg.

95 % af indlagte
patienter har fået
lavet
medicinafstemning
ved indlæggelse og
udskrivelse.
95% af de indlagte
patienter har fået
lavet
medicingennemgan
g, hvor alle
elementer er
opfulgte.
90% af
medicindispenserin
, administrering og
selvadministrering
er rigtige.

Medicinafstemnin
g ved modtagelse,
indlæggelse og
udskrivelse

Tavlemøder
Medicinanamnese – som bliver journalført og sendt via
messenger til overlægen, som retter til.
P40: Medicinanamnese. Modtagende læge optager
medicinanamenese, opdaterer medicinlisten og sørger for at
der er overensstemmelse mellem medicinliste og ordination. .

Modtagende læge har ansvaret for at medicingennemgang
bliver lavet inden 7 dage.

Medicingennemgan
g inden 7 dage fra
indlæggelse

Kompetenceudvikling, hvor
medicingennemgang er på
dagsorden til lægekonference
som læring

Der bliver lavet medicingennemgang hver onsdag til
lægekonference, hvor overlæge superviserer yngre læger.
Afstemt medicinliste, systematisk vurdering af patientens
oplevelse af behandlingen og kritisk gennemgang af listen.

Et sted at dokumentere
medicingennemgang i journalen

Distriktet: Overlægen skal vurdere, om medicingennemgang
skal laves i distriktet.

Medicinordinatión

At medicinen står i den rette form.

Patientidentifikation

Dispensering,
administrering og
selvadministrerin
g.

Afgørelse for hvem, der er
ansvarlig for at få lavet
medicingennemgang hos
indlagte patienter

Dispensering, giver patienten medicin til rette tid (+/- 2
tímar) – administrering. Afvigelser skal skrives som
kommentar i journalen.
Distriktet og afdelingen: dispensering til selvadministrering.

Jouralføres i Cosmic om medicin er givet til 1 uge, 2 uger etc…,
som svarer til ordinationslisten.
Nedtrapningsplan lavet af læge i journalen

Benzo, poly…..

Obs. På nedtrapning af benzodiazepiner
Distriktet: patienter som tager benzo bliver op til konference i
forhold til plan
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Medicinafstemning
Nyt
personale

Nyt
personale
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Medicingennemgang
Ny
arbejdsgang

Modtagende læge
får ansvar for
medicingennemgang
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Nyt personale,
og
omorganisering
på afdelingen

Succeser
• Øget samarbejde intraog interkollegiealt.
• Interaktionsdatabase i
Cosmic
• Ajourførte
medicinlister

08.06.2017

Hvad er vi overrasket over?
• Fælles medicin modul alene, løser ikke problemet.
• Hvor meget enkelt personer, kan påvirke et system i
begge retninger
• At meget få patienter har en ajourført medicinliste
ved indlæggelse.
• Hvor meget rod der egentligt er i medicinlisterne...
08.06.2017

Vi er kun lige begyndt...

