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PILOTFORSØG

Apoteker
indsamler
insulinpenne
til genbrug

SIKKERHED Tilsyn på 60 vaccinationsklinikker, heraf 38 apoteker, giver apotekerne
topkarakter på alle måleparametre.

Styrelsen for Patientsikkerhed:

Ros til apotekerne ved tilsyn
Der er styr på procedurer og et højt vidensniveau
blandt personalet, viser tilsynsrapport
fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sikkerheden er høj, når der vaccineres
på vaccinationsklinikker og på apoteker.
Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed efter i 2019 at have gennemført
60 sundhedsfaglige tilsyn på området.
Hos langt de fleste af de private vaccinationsklinikker og apoteker, hvor der
blev ført tilsyn, kunne man konstatere,
at der ikke var problemer af betydning
for patientsikkerheden.
"Tilsynene viser, at det er sikkert for
patienterne at blive vaccineret. Personalet og ledelsen på landets private vaccinationsklinikker og apoteker har sikre arbejdsgange, og vi oplevede generelt
et højt vidensniveau," siger Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Styrelsen havde blandt andet fokus på
journalføring, sikre arbejdsgange og systematisk arbejde med kvalitetssikring.
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Styrelsen kunne også konstatere, at der
generelt er styr på det informerede samtykke, og at alle vaccinationer er indberettet i Det Danske Vaccinationsregister.
”Tilsynene er gennemført i forrige vaccinationssæson. Men jeg er sikker på, at
vi også i indeværende sæson ville få topkarakter i alle de målepunkter, der har
været fokus på i den netop offentliggjorte tilsynsrapport. Rapportens resultater vidner om, at apotekerne generelt er
godt klædt på til vaccinationsopgaven,
og at medarbejdernes faglighed, omhyggelighed samt fokus på kvalitet betyder,
at sikkerheden er i top,” siger Apotekerforeningens sundhedsfaglige direktør
Birthe Søndergaard.
Læs i øvrigt artiklen side 20 om, hvordan
Skejby Apotek håndterede et anafylaktisk
chok.

Materialerne i injektionspenne fra Novo Nordisk er af høj
kvalitet. Glas og plastik fra de
brugte penne kan med fordel
genanvendes. Derfor lancerer
virksomheden i samarbejde
med blandt andre Diabetesforeningen og Apotekerforeningen
initiativet returpen™, der går ud
på, at brugte insulinpenne fra
Novo Nordisk kan indleveres på
apoteket, så materialerne kan
genanvendes.
Indtil videre er der tale om et
pilotforsøg, som testes i Kolding,
Aarhus og København. Håbet
er, at ordningen kan udbredes til
hele Danmark.

