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Det kræver nogle ganske særlige kompetencer 
at håndtere medicin, som lovgivningen fore-

skriver det.
Det måtte flere af landets døgninstitutioner for 

udsatte børn og unge indse, da Styrelsen for Patient-
sikkerhed i 2017 som noget nyt begyndte at udføre 
sundhedsfaglige tilsyn blandt andet med fokus på 
personalets medicinhåndtering.

Flere af døgninstitutionerne fik påbud for blandt 
andet at opbevare udløbet medicin sammen med 
anden medicin, at lægge et forkert antal tabletter i 
doseringsæsken og for at have medicinlister, der ik-
ke var opdaterede. Det skriver dr.dk, baseret på til-
synsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynene viste også, at der både var udfordringer 
på offentlige og private botilbud, og at forkert 

håndtering af medicin havde medført alvorlige me-
dicineringsfejl. I et tilfælde fik en dreng ottedobbelt 
dosis af sin medicin og blev indlagt. I et andet til-
fælde fik en beboer to dagsdoser af sin epilepsimedi-
cin med tre timers mellemrum. Og ved et tredje til-
fælde fik to mindre børn syvdobbelt dosis af deres 
ADHD-medicin. Det er bare tre af eksemplerne, som 
DR har fundet i sin gennemgang af Styrelsen for Pa-
tientsikkerheds tilsynsrapporter.

Det er alt sammen ulykkelige hændelser, som alle 
involverede i sagens natur gerne vil undgå i fremti-
den, fortæller konsulent Henrik Kaustrup fra FADD 
(Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn 
og unge): 

”Tilsynene viste, at der var behov for at få opkva-
lificeret personalet hos nogle af vores medlemmer, 
så vi kan være endnu mere sikre på, at den rigtige 
pille kommer i den rigtige mund i den rigtige 
mængde på det rigtige tidspunkt,” siger han.

Derfor besluttede FADD sammen med Dansk Sel-
skab for Patientsikkerhed, Pharmakon og Apoteker-
foreningen at søge støtte hos TrygFonden. Midler-
ne, som man fik bevilget, ville man bruge til at ud-
vikle og afprøve et læringsforløb, der skulle øge 

Styrket medicinsikkerhed på bosteder for børn og unge

To nye sundhedsydelser er nu udviklet og afprøvet, så apoteker 
over hele landet snart har endnu mere på paletten, når det 
drejer sig om at samarbejdet med kommunerne om at forbedre 
medicinsikkerheden. Begge er læringsforløb bestående af seks 
moduler – det ene er målrettet hjemmeplejen, det andet skal 
klæde det pædagogiske personale i døgntilbud for børn og unge 
på til at håndtere beboernes medicin.

Læs mere om erfaringerne fra udviklingen af forløbene på de 
kommende sider, og tag eventuelt fat i din lokale kredskonsu-
lent, hvis du vil have sparring til, hvordan I kommer i gang på 
jeres apotek. 

To nye sundhedsydelser
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Ny sundhedsydelse:



>

Styrket medicinsikkerhed på bosteder for børn og unge
kompetencerne blandt personalet på døgninstituti-
oner både på medicinområdet og på øvrige områder 
under det sundhedsfaglige tilsyn. 

Læringsforløb målrettet 
det enkelte botilbud

Tre bosteder for udsatte børn og unge - som ikke har 
noget med de førnævnte eksempler på medicine-
ringsfejl at gøre - deltog i projektet. Sammen med 
hvert sit lokale apotek testede de læringsforløbet 
igennem.

Landets mange døgninstitutioner for udsatte børn 
og unge er meget forskellige, hvad angår blandt an-
det beboere, og udfordringerne med medicinhånd-
tering er dermed også meget forskellige. Inden ud-
viklingen af materialerne tog Pharmakon derfor på 
besøg hos de tre bosteder for at se, hvilke udfordrin-
ger de hver især havde med de sundhedsfaglige op-
gaver. 

Man har på den baggrund udviklet læringsforløb 
tilpasset det enkelte bosted. Formålet er at øge kom-
petencerne blandt personalet på døgninstitutioner 
på medicinområdet og på øvrige områder under det 
sundhedsfaglige tilsyn samt at støtte bostederne i at 

Det har en stor 
betydning at få knyttet 
nogle stærkere bånd 
imellem vores medlem-
mer og deres lokale apo-
teker, så bostederne får 
bedre adgang til apote-
kernes faglighed.”

”
HENRIK KAUSTRUP, 
KONSULENT, FORENINGEN AF 
DØGN- OG DAGTILBUD FOR 
UDSATTE BØRN OG UNGE
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leve op til kravene for det sundhedsfaglige tilsyn.
Og det handler om meget mere end medicin-

håndtering. For medarbejdere på døgninstitutioner 
er ofte pædagoger og har dermed ikke en sundheds-
faglig uddannelse. De har ikke på samme måde som 
apoteksansatte fokus på sikre systemer og retnings-
linjer vedrørende medicinhåndtering, men fokuse-
rer på deres pædagogiske kerneopgave, forklarer 
cand.pharm., projektkoordinator på Pharmakon, 
Bettina Friese, der har været projektleder.

”Læringsforløbet har selvfølgelig omfattet medi-
cinhåndtering, men det har i høj grad også handlet 
om, hvordan man som medarbejder i det hele taget 
håndterer sundhedsfaglige opgaver korrekt, så der 
er sikkerhed for børnene og tryghed for de medar-
bejdere, der hånterer medicinen. Når man håndte-
rer sundhedsfaglige opgaver som en del af sit arbej-
de, så er man i virkeligheden lægens medhjælp, og 
så træder der en helt anden lovgivning og en række 
faglige retningslinjer i kraft, som skal overholdes. 
Og det kan være svært at forholde sig til, når man 
som medarbejder på et bosted har fokus på pædago-
giske og menneskelige aspekter,” siger Bettina Frie-
se. 

Et vigtigt element i læringsforløbet har derfor, 
ifølge projektlederen, været at oplyse det pædagogi-
ske personale om, hvad det betyder at arbejde som 
lægens medhjælp, og hvilken lovgivning, der følger 
med det. 

”Blandt andet har det været vigtigt at betone, at 
lovgivningen og målepunkterne i det sundheds-
faglige tilsyn er afgørende for, hvad der skal be-
skrives i instrukserne, og for hvordan man 

etablerer sikre arbejdsgange for arbejdet med de 
sundhedsfaglige opgaver,” uddyber Bettina Friese.

Knytter bånd mellem 
institution og apotek

Selv om læringsforløbet har været tilpasset det en-
kelte bosted, og antallet af deltagere har varieret fra 
sted til sted, så har rammerne for læringsforløbet 
været ens. Der har været afholdt seks moduler af 
hver tre timers varighed i løbet af en periode på cir-
ka to måneder. 

Undervisningen er foregået på selve institutionen, 
hvor en farmaceut fra apoteket har varetaget under-
visningen. 

Den tætte kobling mellem institution og apotek 
har været en vigtig sideeffekt ved projektet, pointe-
rer Henrik Kaustrup fra FADD.

”Det har en stor betydning at få knyttet nogle 
stærkere bånd imellem vores medlemmer og deres 
lokale apoteker, så institutionerne får bedre adgang 
til apotekernes faglighed,” siger han.

Apotekspersonale har tidligere været med til at 
undervise botilbud for handikappede og psykiatri-
ske patienter for eksempel i forbindelse med projek-
tet ”I sikre hænder”. Men materialet derfra skulle 
opdateres blandt andet med hensyn til det sund-
hedsfaglige tilsyn, og det skulle målrettes den medi-
cinske behandling af børn og unge. Derfor blev der 
udviklet et nyt materiale i dette projekt, som nu 
færdiggøres og tilrettes ud fra projektets resultater. 

Materialerne bliver tilgængelige på medlems-
nettet i løbet af januar 2020.

Læringsforløb på 
institutioner for 
udsatte børn og unge
Forløbets moduler:
• Den sundhedsfaglige kontekst
• Akut sygdom og brug af håndkøbsmedicin
• Sikkerhed i håndteringen af medicin 1
• Sikkerhed i håndteringen af medicin 2
• Brug af medicin
• Medicin mod ADHD, antipsykotisk medicin mv.

Kilde: Pharmakon
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