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Udrulningsplan



Andel patienter med tjek ind ved iværksættelse af 
behandling med højrisikomedicin 



Medicinpakkerne 
• Medicinafstemning

• Medicinstatus
• Medicinordinationer
• Afstemning mellem status og ordinationer

• Medicingennemgang
• Afstemt medicinliste
• Systematisk vurdering af patientens oplevelse af 

behandlingen
• Kritisk gennemgang af listen

• Højrisikolægemidler
• Indikation tilstede
• Klinisk og paraklinisk undersøgelse
• Informeret samtykke
• Tidspunkt for næste kontrol



Det vigtigste, vi har opnået med 
medicinpakkerne er:
• Fokus på medicingennemgang
• Udvikling af et skema til 

medicingennemgang gennem en løbende 
forbedringsproces

• Patientinddragelse
• Implicit/eksplicit 
• Optimering af patienternes medicinske 

behandling



Ved de næste pakker vil vi gøre 
mere af:
• Bruge erfarne eksperter i forbedringsteamet

• Eksperter der har stor erfaring med den proces, der skal 
forbedres

• Udbrede succeshistorierne

• Fokus på patient- og pårørenderepræsentanter
• En patient i Distriktspsykiatrien i Glostrup har udtalt, at han er 

særdeles tilfreds med medicingennemgangen, som han 
gennemførte sammen med overlægen

• Fokus på den faglige stolthed
• Medicingennemgang er en kerneopgave for lægerne –

Støttet op om
• Bevidstheden om at begå færre fejl



Ved de næste pakker vil vi gøre 
mindre af …

• Kun at lave PDSA ér der fokuserer på 
personalet

Men også på patientoplevelser



Ved de næste pakker vil vi gøre 
dette anderledes …
• Arbejdet med data skal understøttes mere lokalt, for 

at data kan anvendes konstruktivt i 
forbedringsarbejdet

• Funktion i forhold til person. Processen skal kunne 
fungere, når det tætte fokus slippes

• De ugentlige teammøder bør fokusere mere på 
læring og tolkning af data samt SA-delen af PDSA

• Gøre brug af den lokale projektleder til at overføre 
erfaring mellem forbedringsteams

• Flere klinikere i forbedringsteams



Vores vigtigste råd

• At fortsætte med trinvis udrulning på 
centeret

• At fortsætte med udvalgte pakker på 
udvalgte afsnit/enheder

• Ledelsesopbakning er enormt vigtig – der 
er hele tiden konkurrerende dagsordner

• Sikre at Sikker Psykiatri, kvalitet og 
leanarbejdet ”spiller sammen”



Stor patienttilfredshed

”Nødvendigt – og hårdt tiltrængt”

”Jeg har været i psykiatrien siden oktober 1995, 
og jeg har aldrig fået en så grundig gennemgang 
af min medicin før. Jeg lider også af diabetes og 
hjertekarsygdom og tager hver dag 11 
medikamenter, og jeg har før oplevet, at der har 
været uoverensstemmelser omkring min medicin. 
Derfor synes jeg, at det er både nødvendigt og 
hårdt tiltrængt, at man laver et system, hvor 
patientens input bliver lyttet til og taget alvorligt. 
Det giver mig en helt anderledes tryghed.”


	Storyboard�Psykiatrisk Center Glostrup�
	Inputs vedr. Pilotafsnit
	Situationer med medicinafstemning
	Situationer med medicinafstemning
	Situationer med medicinafstemning
	Andel patienter med medicingennemgang
	Andel patienter med medicingennemgang
	Andel patienter med medicingennemgang
	Udrulningsplan
	Andel patienter med tjek ind ved iværksættelse af behandling med højrisikomedicin 
	Medicinpakkerne 
	Det vigtigste, vi har opnået med medicinpakkerne er:
	Ved de næste pakker vil vi gøre mere af:
	Ved de næste pakker vil vi gøre mindre af …
	Ved de næste pakker vil vi gøre dette anderledes …
	Vores vigtigste råd
	Stor patienttilfredshed

