Medicinhåndtering i praksis
Trin 3: Udvikling Af Medicinhåndtering

”Fusionen af den farmaceutiske analyse og medicinpædagogik
øger sammenhængen mellem de social- og sundhedsfaglige indsatser. Type2dialog kommer med konkrete forslag til indsatser,
der øger kvalitet og effektivitet i medicinhåndteringen og giver
personalet bedre forudsætninger for det daglige arbejde."
Camilla Neuper Kjeldal, chefkonsulent og farmaceut, Type2dialog

Inddrag
personalet i
kvalitetsudvikling
og skab rammer
for medicinpædagogik

Med afsæt i en samlet vurdering af den lokale praksis udvikler Type2dialog jeres medicinhåndtering i tæt
samarbejde med jer. Ved at inddrage alle aspekter af både den social- og sundhedsfaglige indsats skaber vi
sammen en forbedret medicinkultur, der medfører bedre rammer for det pædagogiske arbejde og bidrager til
at øge sikkerheden omkring medicin. I sidste ende giver det borgerne de bedste betingelser for at opnå deres
behandlingsmæssige mål.

Udbytte af forløbet

Kom hurtigt og godt i gang

• Udvikling og tilpasning af eksisterende instrukser
for medicinhåndtering
• Implementering af medicinpædagogik i instrukser
og arbejdsgange
• Sammenhæng mellem de social- og sundhedsfaglige
indsatser i medicinhåndteringen
• Konkrete forslag til indsatser, der øger kvaliteten
og effektiviteten
• Identifikation af hverdagsudfordringer i medicinhåndteringen
• Større sikkerhed og tryghed omkring medicinkultur
for borgere og personale
• Fælles udgangspunkt for kvalitetsudvikling 			
af medicineringsprocessen
• Ledelsesfokus på den samlede medicineringsproces

Type2dialogs farmaceuter står klar til at hjælpe jer med at videreudvikle jeres medicinhåndtering. Vi kortlægger jeres medicineringsproces og udarbejder med afsæt heri en reel analyse af
praksis.
I tæt samarbejde med en lokal kvalitetsgruppe udvikler vi
instrukser, der designes til jeres lokale forhold og behov.
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Tilrettelæggelse
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Gennemgang
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Analyse
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Udvikling
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nye instrukser,
lovgivning
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Medicinhåndtering
Observation
og interviews
af medarbejdere.

Innovationsworkshop
med kvalitetsgruppe.
Revision af
instrukser.

Samlet rapport
og næste skridt.

Lokal tværgående kvalitetsarbejdsgruppe

Skab de rigtige rammer
Sammenhæng mellem de pædagogiske kerneopgaver og medicineringsprocessen er væsentlig for at understøtte borgeren bedst
muligt – både sundhedsfagligt og socialt. Med medicinpædagogiske metoder kan borgerne støttes i at mestre eget medicinforbrug,
så medicinen bliver et element i den psykosociale indsats og ikke
et mål i sig selv. Inddragelsen af en pædagogisk tilgang skaber
rammer, der hindrer uhensigtsmæssig håndtering og brug af
medicin. Medicinpædagogik kan dermed medvirke til at sikre, at
ellers gode, helhedsorienterede behandlingsforløb ikke afbrydes af
forhindringer og konflikter i forbindelse med håndteringen af
medicin.

Hvorfor iværksætte yderligere indsats
i medicinhåndteringen? Fordi:
• borgere på botilbud ofte har et større og mere komplekst
forbrug af lægemidler end resten af befolkningen
• 67 % af alle utilsigtede hændelser i det kommunale 		
velfærdsområde er relateret til medicin
• 63 % af de medicinrelaterede utilsigtede hændelser 		
på botilbud er direkte relateret til medicinskabet 		
og administration af medicin
• borgerne kan opnå større ejerskab over og indflydelse 		
på deres medicinske behandling
• medicinpædagogiske metoder i medicinhåndteringen 		
støtter borgerens behandlingsmæssige mål
• personalets evne til at handle kompetent kan påvirke 		
borgerens livskvalitet positivt
• tværfaglige tiltag skaber en fælles platform for personalet,
da medicinen håndteres af en bred vifte af faggrupper

Processen afsluttes med en række workshops, hvor både den
lokale kvalitetsgruppe, og det øvrige personale præsenteres for
relevante emner inden for medicinhåndtering. Alle workshops
har til formål at understøtte kvalitetsudviklingen og samtidig
sikre sammenhæng mellem borgerens mål, personalets kompetencer og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Afslutningsvis
udarbejder Type2dialog en samlet rapport med anbefalinger og
forslag til næste skridt.

Som farmaceut er jeg skolet til at undre mig og se udfordringer i den daglige håndtering af medicin. Jeg besøger
mange botilbud og har hyppige dialoger med personalet
omkring arbejdsgange, patientsikkerhed og medicinpædagogik. Jeg kan påvirke jeres medicinkultur og skabe øget
sammenhæng i arbejdet med medicin gennem dialog i
øjenhøjde og analyse af jeres hverdagspraksis.

Søren Post, sundhedsfaglig konsulent og farmaceut,
Type2dialog

Type2dialog er jeres arbejdshest
Type2dialog har et indgående kendskab til medicinhåndtering på botilbud
og stiller med eksperter, der sikrer en høj faglig standard og et solidt
fundament for jeres fremadrettede arbejde med medicinhåndtering. I
processen er Type2dialog jeres arbejdshest, der smøger ærmerne op og
gennemfører analysen med udgangspunkt i hverdagens praksis på botilbuddet.
Kontakt Type2dialog for et gratis og uforpligtende inspirationsmøde.
Ring på tlf. 3525 1350.
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