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Medicinpakken  
- Organisering 

•  Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på 
et voksenpsykiatrisk sengeafsnit - S4 - med 11 senge i 
Psykiatrien Syd, Vordingborg. Afsnittet har fortrinsvis 
patienter indlagt med affektive lidelser 

•  Afsnittet har en projektleder og et tværfagligt 
forbedringsteam med 9 medarbejdere samt 1 pårørende- 
og 1 patientrepræsentant 

 
•  Der er en lokal styregruppe til projektet, bestående af 

projektleder, afdelingsledelsen, afsnitsledelsen og 
repræsentanter fra Psykiatriledelsens stab  

•  Projektet er forankret i Psykiatriens Kvalitetsråd og 
opfølgning er blevet et fast punkt på dagsordenen 

 
 



Resultater 
 - Medicinafstemning  
Medicinafstemning  (målsætning: mindst 95%): 
•  Baseline for medicinafstemning på afsnittet var fra starten 

på en målopfyldelse på 80%  
•  December viser en målopfyldelse på 100% 
•  Der er endnu ikke tale om en stabil proces, men der har 

været en stigning i målopfyldelsen 
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Resultater 
 - Medicinafstemning  

Hvilke indsatser er iværksat? 
•  Der har inden projekt Sikker Psykiatri startede været 

generelt fokus på medicinafstemning og anvendelsen af Det 
Fælles Medicin Kort (FMK) i Region Sjælland 

•  Psykiatriledelsen har løbende, i en fokuseret indsats, sendt 
opdateringer om målopfyldelse ud til afdelingerne 

•  På den baggrund er der set en generel stigning i 
målopfyldelse på sengeafsnittene i Psykiatrien 

 
•  På sengeafsnittet har der været fokus på, at sikring af 

medicinafstemning er et fælles anliggende og ikke kun 
lægernes område. Dette betyder i praksis, at 
plejepersonalet der er involveret i indlæggelse og 
udskrivelse er med til at sikre, at medicinafstemning 
gennemføres 
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Resultater 
 - Medicingennemgang  
Medicingennemgang (målsætning: mindst 95%):  
•  Baseline for medicingennemgang på afsnittet var på 35 % 
•  Det ses, at målopfyldelse er påvirket negativt ved ferie og 

fravær af den faste læge 
•  Der er endnu ikke tale om en stabil proces, men der har i 

de sidste to måneder været en målopfyldelse på 100% 
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Resultater 
 - Medicingennemgang  

Hvilke indsatser er iværksat? 

•  Sengeafsnittet har ændret arbejdsgange ved 
medicingennemgang, så indhentning af medicinoplysninger 
foretages af plejepersonalet 

•  På den daglige tavlegennemgang af patienterne er 
medicingennemgang et fokuspunkt, som er med til at sikre, 
at medicingennemgangen huskes og udføres 
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Resultater 
 - Nedtrapningsplan for benzodiazepiner  

Nedtrapningsplan for benzodiazepiner (målsætning: 
mindst 95 %) 

•  Baseline for nedtrapningsplan for benzodiazepiner på 
afsnittet var på 35 % 

•  Der er endnu ikke tale om en stabil proces, men der har 
været en stigende i målopfyldelse fra august til december,  
og nu 100 % 
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Resultater 
 - Nedtrapningsplan for benzodiazepiner 

Hvilke indsatser er iværksat? 

•  Fokus på benzodiazepiner og tilhørende nedtrapningsplan 
er blevet koblet på medicingennemgangen, så det foregår i 
samme arbejdsgang  

•  Så i takt med, at flere patienter har fået udført 
medicingennemgang, er der samtidigt blevet udarbejdet 
flere nedtrapningsplaner 
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Resultater 
- Højrisikomedicin 

Tjek ind ved iværksættelse af højrisikomedicin 
•  Siden optælling begyndte i foråret 2014, har der været 

registreret 4 patienter, som er opstartet i højrisikomedicin  
•  Patienterne har været opstartet i højrisikomedicin på et 

andet afsnit og derfor er tjek ind foregået dér – derfor 
ingen graf endnu 

Hvilke indsatser er iværksat? 
•  Afsnittet har udarbejdet en monitoreringsplan der sikrer 

eksempelvis, at der taget relevante blodprøver 
•  Patienterne får udleveret monitoreringsplanen, så patienter 

og pårørende kan følge med i planen for blodprøver m.m. 
•  For at sikre fokus er dette område også blevet koblet på 

medicingennemgangen 
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Spredning af medicinpakken til  
andre afsnit i Region Sjælland 

 
 Spredning af medicinpakken til øvrige afdelinger i 
Psykiatrien tager udgangspunkt i to overordnede 
tiltag: 

 
!  Udarbejdelse af en fælles dataguide  
!  Kobling til planlagt implementering af LEAN-

tavler i sengeafsnittene 
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Spredning af medicinpakken til andre 
afsnit i Region Sjælland 

Fælles dataguide 
 
•  Dataguiden er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 

sengeafsnit S4, og for at sikre afklaring mellem 
definitionerne fra Sikker Psykiatri og Region Sjællands 
medicineringsretningslinje 

•  Guiden beskriver trin for trin, hvordan der rent praktisk 
indhentes data på de enkelte indikatorer fra medicinpakken  

•  Guide danner grundlaget for, at de enkelte afsnit i 
Psykiatrien kan udarbejde en baseline for indikatorerne i 
medicinpakken og dermed komme i gang med 
implementeringen af medicinpakken 
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Spredning af medicinpakken til andre 
afsnit i Region Sjælland 

LEAN-tavler i afsnittene: 
 
•  I begyndelse af 2015 vil der blive indført LEAN-tavler på 

alle afsnit i Psykiatrien 
•  Tavlerne skal anvendes til at følge driften med aktuelle 

data, og ud fra disse iværksætte løbende forbedringer 
•  Data fra Sikker Psykiatri pakkerne vil blive en del af 

tavlerne 
•  Udrulningsplanen for LEAN-tavlerne vil også blive 

udrulningsplanen for Sikker Psykiatri i Region Sjælland 
•  Dermed bliver LEAN-tavlerne et støtteredskab for 

implementering af pakkerne i Sikker Psykiatri 
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