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Patientsikkerhedspakke 

•  Tre til fem handlinger (elementer), som, klinikere 
er enige om, er vigtige for patientgruppen 

•  Elementerne er så vidt muligt indbyrdes 
uafhængige 

•  Målrettet en velafgrænset patientgruppe på et 
bestemt sted 

•  Elementerne er beskrevet, så der er mulighed for 
lokal tilpasning og klinisk skøn 

•  Målet er, at mindst 95 % af patienterne modtager 
alle pakkens elementer (alt-eller-intet) 



Per Ib Ulla Mads Mette Karen Kurt Kaj Nete Hans % 

Element 1 J  J  L  J  J  J  J  J  J  J  90 % 

Element 2 J  J  J  J  J  J  L  J  J  J  90 % 

Element 3 J  J  J  J  J  J  J  L  J  J  90 % 

Element 4 J  L  J  J  J  J  J  J  J  J  90 % 

Element 5 J  J  J  J  L  J  J  J  J  J  90 % 

Hele 
pakken J  L  L  J  L  J  L  L  J  J  50 % 



Indikatorer 

• Resultatindikatorer 
•  Patientens stemme: Er resultatet godt nok? 

• Procesindikatorer 
•  Systemets stemme: Fungerer vores 

processer? 



Indikatorer: Eksempel 

Resultatindikator Procesindikator 
Dage mellem tryksår Andel patienter, der screenes for 

tryksårsrisiko 
Dage mellem forgiftningstilfælde Andel patienter i behandling 

med højrisikomedicin, der følges 
klinisk og paraklinisk 



Medicingennemgangspakken 



Formål 

• At undgå uhensigtsmæssige 
lægemiddelkombinationer 

• At optimere den medicinske behandling 



To trin 

• Medicinafstemning 
•  Ved alle indlæggelser, overflytninger og 

udskrivninger 
• Medicingennemgang 

•  Ved alle indlæggelser 
•  Ved alle ambulante forløb 



Medicinafstemning – elementer: 

• Tilstedeværelse af medicinanamnese 
• Tilstedeværelse af medicinordination 
• Afstemning af medicinanamnese og 

medicinordination 



Medicingennemgang – elementer  

• Tilstedeværelse af afstemt medicinliste 
• Systematisk vurdering og dokumentation 

af patientens oplevelse af behandlingen 
• Kritisk gennemgang af medicinlisten  



Kritisk gennemgang – hvordan? 

• Efter lokale retningslinjer 
• Kan tage udgangspunkt i IRF’s fem 

spørgsmål: 
•  For hvad? 
•  For meget? 
•  For lidt? 
•  Forkert? 
•  For ever? 



Pakken vs. DDKM 1 

•  Er der problemer med compliance? 
•  Er der uhensigtsmæssige bivirkninger? 
•  Skal behandlingen fortsætte? 
•  Skal der skiftes til et mere hensigtsmæssigt præparat? 
•  Skal dosis justeres? 
•  Er der indikation for nye lægemidler? 
•  Er der interaktion med patientens andre lægemidler? 



Pakken vs. DDKM 2 

• DDKM:  
•  En sådan systematisk gennemgang er ikke 

relevant for alle patienter.  
• Sikker Psykiatri:  

•  Medicingennemgang for alle patienter 



Intermediære resultatindikatorer 

• Andel patienter i antipsykotisk polyfarmaci 
•  Højst 25 % 

• Andel patienter i samtidig behandling med 
antipsykotika og benzodiazepiner 

•  Højst 30 % 



Procesindikatorer, mål > 95 % 

• Andel patienter med nedtrapningsplan for 
benzodiazepiner 

• Andel patienter med overgangsplan ved 
nyordination af antipsykotika 

• Procent situationer med 
medicinafstemning 

• Procent patienter, der har fået foretaget 
medicingennemgang 



Højrisikomedicinpakken 



Hvad er højrisikomedicin? 

• Lægemidler med en forhøjet risiko for 
alvorlig patientskade ved forkert 
anvendelse 

•  fx snævert terapeutisk index 
•  hyppig forekomst af alvorlige bivirkninger 
•  fejlagtig anvendelse eller håndtering 



Sikker Psykiatri 

• Litium 
• Clozapin 
• Tricykliske antidepressiva 



Højrisikomedicin – elementer  

• Tjek ind 
•  Indikation er til stede 
•  Relevant klinisk og paraklinisk undersøgelse 

udført og dokumenteret 
•  Patienten har afgivet informeret samtykke til 

behandlingen 
•  Patienten er informeret om tidspunktet for 

næste kontrol af behandlingen 
• Løbende klinisk og paraklinisk 

monitorering udføres 



Resultatindikator 

• Dage mellem forgiftningstilfælde med 
højrisikomedicin 



Procesindikator 

• Andel patienter med tjek ind ved 
iværksættelse af behandling med 
højrisikomedicin 



Seneste version af alle 
dokumenter: 

www.sikkerpsykiatri.dk 


