Informationsmøde om deltagelse i projekt ’Medicinsikre botilbud’ om at forbedre
medicinsikkerheden på kommunale botilbud
KL, FOA og Socialpædagogerne sætter med projektet ”Medicinsikre botilbud” fokus på medicinhåndtering
på botilbud i Danmark. Projektet gennemføres i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Til projektet søger vi 8-10 kommuner, der ønsker at forbedre medicinsikkerheden på kommunens botilbud
ved at arbejde med metoder og bygge videre på erfaringer fra forbedringsprogrammet ”I sikre hænder”.
Baggrund og formål
Borgere på botilbud kan have mange samtidige psykiske og somatiske sygdomme, et højere medicinforbrug,
et lavere funktionsniveau og en kortere gennemsnitslevealder end resten af befolkningen. Det stiller store
krav til medicinhåndteringen på botilbud. Samtidig er korrekt medicinering vigtigt i forhold til håndtering af
sundhedsfaglige og socialpædagogiske problemstillinger på botilbud, herunder habilitering og rehabilitering
af den enkelte borger og i forhold til at forebygge fx udadreagerende adfærd i forhold til andre borgere og
personalet.
Endelig har Erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn i såvel 2017 som 2018
vist, at der fortsat er behov for at arbejde systematisk med arbejdsgange og processer vedrørende
medicinering for at styrke patientsikkerheden på botilbud. Derfor er der al mulig grund til at have fokus på
medicin og medicinhåndtering for denne borgergruppe.
Der er mange arbejdsgange og processer, der skal forløbe korrekt og systematisk for at opnå sikker
medicinhåndtering – og de skal ofte udføres af ikke-sundhedsfagligt uddannet personale. At forbedre
medicinhåndteringen, løfte personalets kompetencer og sikre et vellykket samspil mellem sundhedsfaglige
og socialpædagogiske opgaver er omdrejningspunktet for dette Fremfærds-projekt.
Sådan gør vi
Gennem ”I sikre hænder” har 18 kommuner allerede opnået gode resultater ift. at reducere medicinfejl,
højne fagligheden og forbedre samarbejdet om borgeren både på tværs af de professionelle og med de
pårørende.
I projektet vil dele af forbedringsprogrammet blive implementeret på de deltagende botilbud. Hver
kommune kan deltage med ét eller flere botilbud.
De deltagende botilbud vil i projektperioden blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde
systematisk med forbedringsarbejde og medicinsikkerhed samt datadrevet ledelse.
Virtuelle informationsmøder
Din kommune har på to elektroniske informationsmøder nu muligheden for at høre mere om, hvordan I
kan arbejde med metoderne i I sikre hænder og derved skabe store forbedringer for både borgere og
medarbejdere.

Vi afholder informationsmøderne virtuelt via Microsoft Teams for at mindske risikoen for spredning af
COVID-19.
•
•

Tirsdag den 25. august. juni kl. 14.30-16.00.
Onsdag den 26. august. juni kl. 14.30-16.00.

Tilmelding via www.tilmeld.dk/infobotilbud/signup
Øvrige Relevante datoer
Projektet løber fra 2020 til og med 2022. Her følger en kort oversigt over relevante datoer i relation til
opstarten af programmet:
•
•
•

15. september: Ansøgningsfrist for kommunerne
1. oktober: Kommuner i programmet offentliggøres
November: Læringstræf 1

Kontaktinformation:
Inge Ulriksen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, inge.ulriksen@patientsikkerhed.dk, 2277 7172
Liv Nørregaard Skøtt, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, lns@patientsikkerhed.dk, 2146 4582
Sådan ansøger din kommune
Interesserede kommuner bedes udfylde et kortfattet ansøgningsskema med motivation for, hvad kommunen
og botilbud ønsker at opnå med deltagelse i projekt. Ansøgningsskemaet sendes til Tina Levysohn via mail
tle@kl.dk

