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Andel situationer med 
medicinafstemning



Andel patienter med 
medicingennemgang



Det vigtigste vi har opnået med 
medicinpakkerne er …
• Øget patientsikkerheden ud fra indikatorerne om 

sikker medicinering.
• Øget tværfagligt samarbejde.
• Større inddragelse af patienter i den medicinske 

behandling.
• Større fokus på nedtrapningsplaner ved BZD.
• Fokus på paraklinisk monitorering.
• Arbejdsgange er blevet systematiseret.
• Spredning til samarbejdsafsnit er påbegyndt, og vi er 

i denne proces blevet klogere på, hvilke elementer 
som her er vigtige at prioritere (introduktion til 
projektet og forbedringsmodellen, dialog, gevinsten 
for patienterne, kommunikation).  



Ved de næste pakker vil vi gøre 
mere af dette …
• Flere møder i forbedringsteamet, mhp. at øge strukturen og 

løbende have fokus på forbedringsarbejdet samt gøre status. 
• Arbejdsgangs analyser.
• Fokus på rollefordeling og opgaver.
• Bruge data til at følge udviklingen.
• Reagere hurtigere på udsving i data.
• PDSA’er på små ændringer.
• Flere PDSA’er på samme arbejdsgang/afprøvning.
• Inddrage patienter og pårørende.
• Fejre de små succeser, og gøre bedre reklame for de 

forbedringer vi løbende opnår store/små.
• I højere grad fortælle patienterne omkring projektet, og hvilke 

tiltag som løbende er i fokus. 



Ved de næste pakker vil vi gøre 
mindre af dette …
• Tænke mindre på instrukser og resultater.
• Ikke tænke afprøvninger i stor 

resultatorienteret skala, men i stedet give 
plads til en masse små PDSA’er, som kan 
føre en masse vigtig viden med sig. 

• Ikke afvente en ”færdig prototype” til 
afprøvning, men hav modet til at afprøve 
alternative/anderledes tiltag.

• Ikke lade os begrænse af ”systemet” og 
ressourcer.



Ved de næste pakker vil vi gøre 
dette anderledes …
• I højere grad bruge de patienter og pårørende 

som vi dagligt er i kontakt med i 
forbedringsarbejdet.

• Spredning skal planlægges og forberedes. 
• Overvejer at indføre dagsorden til 14-dages 

møder.
• Klar struktur på dataindsamling.
• Vi vil tænke kreativt ud af ”boksen” og ikke lade 

os begrænse af instrukser og vejledninger.
• Mere introduktion til nye medlemmer af 

forbedringsteamet; rollefordeling, undervisning i 
PDSA cirklen.



Vores vigtigste råd

• Sæt jer ind i pakkerne fra start af.
• Vær opmærksom på rollefordeling.
• Brug data aktivt i det daglige arbejde.
• Strategi for dataindsamling.
• Vær opmærksom på opfølgning på PDSA’er.
• Planlæg forbedringsarbejdet fra start af.
• Sæt jer mål, og mindre delmål.
• Fokusere mindre på fagspecifikke opgaver, 

og hele tiden tænke tværfagligt, som vi har 
gjort med medicingennemgang.



Bonusslide
Basismonitoring:

Omfatter følgende: Højde, vægt, BMI, livvidde, blodtryk, EKG, blodprøver 

(ikke-fastende blodsukker, HbA1c, se-cholesterol, triglycerider, TSH)

Der skal tages  blodprøver, samt EKG 1. gang:

d. ___:___  20__

Herefter opfølgning efter:

2 uger d.___:___ 20__ (vægt, BMI, blodprøver; se-cholesterol og 

triglycerider)

4 uger d.___:___ 20__ (vægt, BMI)

8 uger d.   ___:___ 20__ (vægt, BMI)

12 uger d. ___:___ 20__ (vægt, BMI, livvidde, blodtryk, EKG, blodprøver; 

ikke fastende blodsukker, HbA1c, se-cholesterol, triglycerider, TSH)

Årligt d. ___:___ 20__ (vægt, BMI, livvidde, blodtryk, EKG, blodprøver; ikke 

fastende blodsukker, HbA1c, se-cholesterol, triglycerider, TSH)

Hvis patienten er i behandling med risikomedicin, bestilles supplerende 

blodprøver:

Præparat:______________________________________

Blodpøver/EKG

d.___:___ 20__ ____________________________________
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