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Medicingennemgang: Audit 

•  Andel udskrevne patienter med 
dokumenteret medicingennemgang 

kvalitetsmål 
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Medicinafstemning: Audit 
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Medicingennemgang: Audit 
Medicingennemgang – definition (Lægemiddelkomitéen i RN) 
En kritisk gennemgang af den medicinske behandling mhp 

vurdering og godkendelse af den kliniske relevans af alle 
præparater ud fra kendskab til individuelle patient 
karakteristika, sygdom og præparater. Omfatter stillingtagen 
til indikation, varighed, dosis og dosisinterval, compliance, 
bivirkninger, interaktioner, manglende præparater. 

Hos den akutte patient skal medicingennemgang foretages i løbet 
af indlæggelsen 
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Medicingennemgang: Audit 

Mønstre i journalauditten på 20 udskrevne patienter 
fordelt på tre sengeafsnit  
Ø  Der ses forskel i praksis for hvornår 

medicingennemgang dokumenteres (ved 
indlæggelsen, undervejs og/eller ved udskrivelsen) 

Ø  Praksis er dels afhængig af afsnit, dels 
personafhængig fx i vagtsituationer 
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Arbejdsgangsanalyse (foretaget af overlægerne 
inden audit) 
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Arbejdsgangsanalyse: følgende 
forbedringspotentiale er identificeret 
 
Mental medicingennemgang, kendetegnet ved: 

Ø  Omfatter punkterne i definitionen på 
medicingennemgang 

Ø  Foregår som refleksion hos den enkelte 
læge 

Ø  Mangler systematisk dokumentation 
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Baseline af medicinprocessen - Mental medicingennemgang i afsnit S1,2,3	  
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Ordina1on; Rp, 
sep, dim, cres,  	  
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Medicin-‐
gennemgang	  

Ordina1on	  af	  
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store	  doser	  eller	  
uvant	  præparat	  

	  
Mental	  	  
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Arbejdsgangsanalyse – visualisering af 
”Mental medicingennemgang” 



Hvad er det vigtigste I har lært af at 
lave disse to opgaver?  
Systemer:  
Ø  Opbygning af OPUS lægger op til først at dokumentere 

medicingennemgang ved udskrivelsen 
Ø  Et klik på en knap er ikke et udtryk for kvaliteten af 

medicingennemgangen 
Ø  Manglende konsensus om, hvornår det er hensigtsmæssigt at 

foretage medicingennemgang? 
ü  Behov for beslutning om hensigtsmæssige arbejdsgange 
ü  Behov for mulighed for systematisk at kunne dokumentere refleksioner omkring 

medicinering 

Opnåelse af viden: 
Ø  Manglende sondring mellem begreberne medicinstatus, 

medicingennemgang og medicinafstemning 
Ø  Arbejdsgangsanalysen af nuværende arbejdsgang harmonerer ikke 

med auditresultatet 
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Hvad er det vigtigste I har lært af at 
lave disse to opgaver? (fortsat) 
Opnåelse af viden fortsat: 

ü  Behov for begrebsafklaring – undervisning 
ü  Behov for beslutningsstøtte – actioncard? Tjekliste? 
ü  Behov for spredning af hensigtsmæssige arbejdsgange til og blandt kolleger 

 
Psykologien i forandringer 
Ø  Manglende meningsfuldhed? ”What’s in it for me” 
Ø  Hvornår medicingennemgang foretages er personbunden 

ü  Behov for at skabe meningsfuldhed og ejerskab 
ü  Behov for at skabe fælles fodslag 
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