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Kompetenceløft 
til plejecentret
Sundhedspersonalet på plejecentre er 
udfordret af manglende viden om de 
mange nye typer lægemidler, som kommer 
på markedet. Men som det er tilfældet i 
Ebeltoft, kan det lokale apotek med målrettet 
undervisning klæde plejecentrene på med 
information om ny medicin, og hvordan den 
virker. Det er først og fremmest til gavn for 
beboernes behandling og kan samtidig 
forebygge medicinfejl, siger kvalitets-
ansvarlig sygeplejerske. 
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OMSORG. For at give beboerne 
på plejecentret Søhusparken 

den bedst mulige pleje, må 
Hanne Morgenfrue og hendes 

kollegaer have opdateret viden 
om den nye medicin, der løben-

de kommer på markedet.
 

A P O T E K E T  U N D E R V I S E R
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S
øhusparken er et stort pleje-
center i Ebeltoft. Centret, der 
har 110 plejeboliger, ligger i et 
naturskønt område med ud-
sigt til hav og skov. Her arbej-
der kvalitetsansvarlig syge-
plejerske, Hanne Morgenfrue, 

og en af hendes helt centrale opgaver er at 
sikre, at beboernes medicin bliver håndteret 
korrekt. 

“Jeg skal først og fremmest være med til at 
sikre, at beboerne får deres medicin til tiden, 
og at de får den rigtige dosis. Vi har faste pro-
cedurer for det, og det er der godt styr på. Det 
er oftest social- og sundhedsassistenterne, 
som giver medicinen, og der har jeg et ansvar 
for, at de bliver lært op og får den nødvendige 
viden om medicinen”, forklarer Hanne Mor-
genfrue. 

Nye præparater er en udfordring
Men det kan være en udfordring for både Han-
ne Morgenfrue, hendes sygeplejerskekolle-
ger og det øvrige sundhedspersonale, når der 
kommer nye præparater på markedet, som de 
ikke bliver introduceret for. 

“Vi skal så selv slå lægemidlerne op i de for-
skellige opslagsværker, der findes, og efter 
bedste evne prøve at huske, hvad man skal 
være opmærksom på. For eksempel hvordan 
de virker sammen med andre lægemidler. Vi 
forsøger selvfølgelig at huske at fortælle hin-
anden om de nye typer medicin, men der er 
ikke så meget systematik i det. Også fordi der 
hele tiden sker noget nyt”, siger den kvalitets-
ansvarlige sygeplejerske. 

Hun og hendes kolleger tog derfor kontakt 
til det lokale apotek for at få egentlig under-
visning i de nye typer af medicin, og hvordan 
de virker.

“Vi udvalgte fire emner - antikoagulerende 
medicin, diabetesmedicin, midler mod KOL 
og en gennemgang af den såkaldte “trygheds-
kasse” (en samling af præparater, der skal lin-
dre smerte og angst hos døende, red.), hvor vi 
synes, at det kan være ekstra vanskeligt at føl-
ge med i, hvad der sker, og hvor vi ønskede 
mere viden,” siger Hanne Morgenfrue. 

I forhold til tryghedskassen var det især de 
forskellige præparaters indvirkning på hinan-
den, som personalet på Søhusparken var usik-
re på. 

“Når man står med en terminal patient, skal 

vi jo være helt sikre på, at vi gør det allerbed-
ste for vedkommende, så den sidste tid bliver 
så god som overhovedet muligt. Så skal man 
jo ikke give et middel for angst, som så måske 
ophæver virkningen af det, som man giver for 
smerter”, siger Hanne Morgenfrue.

På forkant med udviklingen 
Hun understreger, at de på Søhusparken har et 
ønske om hele tiden at være på forkant med 
udviklingen. 

“Det er for eksempel godt at vide, hvor lang 
tid man skal se en beboer, som har fået et be-
stemt præparat, an, før virkningen indtræf-
fer. Vi ved jo godt, at nogle antidepressive me-
dicintyper først virker efter tre måneder. Det 
samme kan være tilfældet for andre midler. Så 
skal man ikke stoppe med behandlingen efter 
nogle uger. Det vil vi gerne blive klogere på”, 
forklarer hun. 

COVID-19-pandemien har gjort undervis-
ningsforløbet vanskeligt, men alligevel har 
Hanne Morgenfrue og hendes kolleger nu væ-
ret igennem tre af de fire emner for Apote-
kets undervisning. Konkret har det foregået 
på den måde, at en farmaceut fra apoteket er 
mødt op på plejecentret og givet sygeplejer-
skerne en grundig gennemgang af de forskel-
lige emner. 

“Efterfølgende har vi afholdt seancer for vo-
res social- og sundhedsassistenter, hvor vi har 
videregivet det, vi har lært af apoteket. De har 
virkelig været begejstret for at få ny viden om 
det, de putter i pilleæskerne til beboerne. Det 
har især været godt, at vi har fået så meget på 
skrift fra undervisningen. Det har vi kopieret 
flittigt og delt ud, og jeg kan se, at nogle af ko-
pierne er ved at være helt slidt ned af at blive 
brugt”, siger Hanne Morgenfrue. 

Kompetenceløft kan give bedre tilsyn
Siden 1. januar 2017 har Styrelsen for Patient-
sikkerhed foretaget såkaldte risikobaserede 
sundhedsfaglige tilsyn i hjemmeplejen og på 
plejecentre. Tilsynet har fokus på den sund-
hedsfaglige indsats. Det gælder eksempelvis 
opgaver som medicinhåndtering og sårpleje, 
fortæller Charlotte Hjort, der er enhedschef i 
Styrelsen for Patientsikkerhed. 

”Vi oplever forskellige udfordringer med 
medicinhåndtering, når vi går på tilsyn i 
hjemmeplejen og på plejehjem. Det kan 
være manglende opdatering af medicinlister, 

Jo mere viden 
man har, jo mindre 
risiko er der […] For 
os er målet med 
undervisningen 
først og fremmest 
at give vores 
beboere den 
bedste behandling
Hanne Morgenfrue, 
kvalitetsansvarlig sygeplejerske, 
plejecenteret Søhusparken



15#08 S E P T E M B E R 2021 15

ANSVARLIG. Som kvalitets-
ansvarlig sygeplejerske er det 
Hanne Morgenfrues ansvar 
at social- og sundhedsassi-
stenterne har den nødvendige 
viden om borgernes medicin.
 

uoverensstemmelse mellem det antal tablet-
ter, der er hældt op, og det, der står på medi-
cinlisten, eller manglende medicin, fordi det 
ikke er hjemkøbt. Vi ser også opbevaring af 
gammel medicin sammen med aktuel medi-
cin, hvilket øger risikoen for, at borgeren får 
noget forkert”, siger Charlotte Hjort.

Hun tilføjer, at der fortsat er problemer at 
påpege og plads til forbedringer i tilsynet, og 
at et kompetenceløft af personalet er en af de 
ting, der skal til for at løse problemerne med 
medicinhåndtering. 

Selv om det kan være svært at dokumente-
re direkte, mener Hanne Morgenfrue, at apo-
tekets undervisning i nye typer af medicin er 
med til at forebygge fejl og utilsigtede hæn-
delser og dermed også sikre, at alt er helt i or-
den, når tilsynet kommer på besøg fremover.

“Jo mere viden man har, jo mindre risiko er 
der. Vi bliver dygtigere, så vi er mere sikre i 
det, vi gør. For os er målet med undervisnin-
gen først og fremmest at give vores beboere 
den bedste behandling. At det så skinner igen-

nem i tilsynet, at vi er dygtige og kompetente, 
er bare ekstra godt”, siger hun.  

En stor succes
For Hanne Morgenfrue har undervisningen 
været en stor succes. Ovenpå vanskeligheder-
ne med COVID-19 skal de lige puste ud på ple-
jecentret, men hun kan sagtens forestille sig, 
at de vil tage fat i apoteket en anden gang. 

Den kvalitetsansvarlige sygeplejerske fra 
Ebeltoft peger også på, at apotekets undervis-
ning har haft en positiv sideeffekt. 

“Vi er blevet mere opmærksomme på apote-
ket som samarbejdspartner og de forskellige 
andre tilbud, som apoteket har. For eksempel 
kan de komme ud og undervise de af vores 
beboere, som selv tager KOL-medicin i, hvor-
dan de skal gøre det. Jeg har da tænkt på, at vi 
kunne lave en lille “KOL-skole”, hvor vi samler 
nogle af vores beboere med KOL til en under-
visningsseance med en farmaceut”, siger Han-
ne Morgenfrue. 


