
Apotekerne tilbyder et læringsforløb, der giver 
konkrete forbedringer for medicinsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden 2017 
udført tilsyn på en række tilbud, blandt andet for 
anbragte børn og unge. På mere end hver tredje 
botilbud er der givet anmærkninger til medicin-
håndteringen, og det konkluderes, at der er be-
hov for at styrke medarbejdernes kompetencer. 

Apotekerne er eksperter i medicin, medicin-
håndtering og udvikling af sikre arbejdsgange, 
og tilbyder undervisning til personale, der har 
sundhedsfaglige opgaver i deres arbejde med 
børn og unge.

Læringsforløbet er udviklet i samarbejde med 
botilbud, FADD samt Dansk Selskab for Patient-
sikkerhed.

Apoteket tilbyder

Indholdet i læringsforløbet tilpasses den enkelte institution. Derfor kommer apoteket på besøg på 
institutionen for at få viden om stedet, arbejdsgange, medarbejdere, kultur og de udfordringer, der 
opleves ved medicinhåndteringen.

Undervisningen er dialogbaseret og deltageraktiverende. Den tilrettelægges, så den er praksisnær 
og inddrager deltagernes egen hverdag – det vil sige, at det er medarbejdernes egne erfaringer og 
eksempler, der bruges. 

Deltagerne skal forholde sig til deres egen hverdag og til institutionens praksis i forhold til de krav, 
der stilles af det sundhedsfaglige tilsyn. Undervejs i læringsforløbet bliver deltagerne i stand til at 
finde løsninger, der lever op til disse krav og forbedrer medicinsikkerheden på institutionen.

Sikker medicin 
til udsatte børn 
og unge

Kompetenceløft til medarbejdere på dag- og døgntilbud

Læringsforløbet består af følgende emner 
og kan frit sammensættes:

• Sikkerhed i de sundhedsfaglige opgaver

• Sikker håndtering af medicin

• Brug af medicin

• Medicin og kroppen

• Akut sygdom og håndkøbsmedicin

• Medicin mod ADHD, antipsykotisk 
medicin mv.

• Misbrug

• Medicinen skifter navn og medicin- 
tilskud.



Apoteket som samarbejdspartner

Apotekerne har helt særlig viden om medicin. Apotekerne er derfor en oplagt samarbejdspartner i 
indsatsen for at løse nogle af de mange lægemiddelrelaterede problemer i sundhedssektoren.

Apotekerne samarbejder allerede med mange af landets kommuner om lægemiddelrelateret sund-
hedsfremme og forebyggelse af utilsigtede hændelser. Apotekerne leverer kvalitetsstyrede sund-
hedsydelser med dokumenteret effekt, som øger sikkerheden og trygheden for både patienter og 
sundhedspersonale.

Vil du vide mere?

På www.apoteket.dk kan du finde yderligere information om sundhedsydelsen. Du er desuden 
velkommen til at kontakte dit nærmeste apotek eller Danmarks Apotekerforening for uddybende 
information og spørgsmål.

Danmarks Apotekerforening 
Telefonnummer: 33 76 76 00 
E-mail: apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk
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”Vi har fået større opmærksomhed på processen 
omkring medicinhåndtering, hvilket har givet 
anledning til, at nogle procedurer er blevet 
ændret.”

”Efter forløbet med apoteket er vi sikre på, at 
vi overholder gældende retningslinjer og krav. 
Det giver de medicinansvarlige medarbejdere en 
større tryghed.”

Anne Christina Laursen  
Forstander, 
Behandlingshjemmet Stutgården
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