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Sikker medicin til udsatte børn 
og unge

”En dreng er forkølet, og før sundhedsloven invaderede 
os, så sagde vi, at de skulle tage en kop kamillete og gå 
under den varme dyne. Nu skal vi se på det på en anden 
måde.”
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Formål

Formålet med projektet var at øge kompetencerne blandt 
medarbejdere på døgn- og dagtilbud. Både på medicinområdet 
og på øvrige områder under det sundhedsfaglige tilsyn. 

Der blev udviklet og testet et læringsforløb, der skal:

• Styrke medarbejderne i at håndtere medicin og andre 
sundhedsfaglige opgaver sikkert 

• Støtte døgn- og dagtilbuddene i at etablere sikre 
arbejdsgange.
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Konklusioner

Medarbejderne på bostederne oplevede, at læringsforløbet:

• Var relevant for deres daglige arbejde med sundhedsfaglige opgaver (8,0)

• Øgede deres kompetencer i forhold til håndtering af medicin

• Gjorde det muligt at optimere arbejdsgange

• Gav fokus på brugen og udviklingen af instrukser.

Læringsforløbet har givet anledning til konkrete forbedringer for 
medicinsikkerheden. 

Apoteksansatte farmaceuter har omfattende viden om medicin, 
medicinhåndtering og udvikling af sikre arbejdsgange og kan 
facilitere læringsforløbet.

Konklusioner
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Konklusioner

Inden læringsforløbets start skal formålet og det ønskede 
udbytte af læringsforløbet være klart for alle – både bosted og 
apotek.

Der er behov for ledelsesopbakning, hvis det skal lykkes:

• Lederne skal være til stede under hele læringsforløbet og er rollemodeller

• Lederne organiserer det daglige arbejde, så det er muligt løbende under 
læringsforløbet at arbejde med forandringer og forbedringer efterhånden, 
som ny viden og refleksioner kommer til.

Bostederne ser nu apoteket som en samarbejdspartner i bredere 
forstand end blot levering af medicin og har fået øjnene op for 
apoteket som en ressource. Konklusioner
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Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed har siden 2017 udført tilsyn på en 
række tilbud for anbragte børn og unge

• De sundhedsfaglige områder, der tilses, er valgt på baggrund af, 
hvor der er størst risiko for børnenes og de unges sikkerhed.

I knap halvdelen af tilsynene er der udfordringer af betydning 
for sikkerheden – særligt på medicinområdet.

Det pædagogiske arbejde og omsorgen ønskes forenet med 
sundhedsfaglige retningslinjer og sikre systemer.

Baggrund



Pharmakon©

Projektets 3 dele

Udvikling

• Udvikling af læringsforløbet

Afprøvning

• Afprøvning af læringsforløbet

Evaluering

• Evaluering af læringsforløbet
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Udvikling

Undervisningen er udviklet af Pharmakon i samarbejde med 
FADD og Dansk Selskab for Patientsikkerhed på baggrund af:

• Lovgivningen

• Det sundhedsfaglige tilsyns målepunkter

• Observationsbesøg, hvor botilbuddenes konkrete udfordringer blev 
afdækket.

• 6 moduler á 3 timer.

Udvikling
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Undervisning: Pædagogiske overvejelser

• Praksisnær undervisning

• Inddrage deltagernes egen hverdag

• Eksemplificeret undervisning – og dermed mindre teoritungt

• Dialogbaseret og deltageraktiverende undervisning

• Deltagerne skal arbejde med tingene mellem modulerne.

Udvikling
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Modulerne

• Den sundhedsfaglige kontekst

• Akut sygdom og håndkøbsmedicin

• Sikker håndtering af medicin 1

• Sikker håndtering af medicin 2

• Brug af medicin

• Medicin mod ADHD, antipsykotisk medicin mv.

Udvikling
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Formål med Den sundhedsfaglige kontekst

Deltagerne får en forståelse for den kontekst, de bliver en del af, 
når de udfører sundhedsfaglige opgaver:

• Hvad der er sundhedsfaglige opgaver

• Hvordan man på bostedet kan arbejde for, at de sundhedsfaglige 
opgaver udføres sikkert og forsvarligt

• Det sundhedsfaglige tilsyn og utilsigtede hændelser

• At beskrive vigtige arbejdsgange.

Udvikling
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Formål med Akut sygdom og håndkøbsmedicin

Deltagerne får en forståelse for:

• Deres ansvar, når et barn/en ung bliver akut syg

• Hvordan der kommunikeres hensigtsmæssigt med lægen 

• Krav til brug af håndkøbsmedicin, kosttilskud mv.

• At de 12 sygeplejefaglige punkter har en sundhedsfaglig vinkel og 
ikke kun en socialpædagogisk

• Krav til informeret samtykke

• Krav til den sundhedsfaglige dokumentation.

Udvikling
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Formål med Sikkerhed i håndteringen af medicin 
1 + 2

Deltagerne får overblik over og forståelse for:

• De arbejdsprocesser, der er ved håndtering af medicin

• Myndighedernes krav til medicinhåndtering.

Udvikling
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Formål med Brug af medicin

Deltagerne får forståelse for brug af medicin:

• Medicin og kroppen

• Medicins forskellige former

• Når medicin skifter navn

• Hvor man kan finde viden om medicin.

Udvikling
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Formål med Medicin mod ADHD, antipsykotisk 
medicin mv.

Deltagerne får overblik over og forståelse for:

• Den medicin, de hyppigst giver børnene/de unge

• Hvad de skal være særligt opmærksomme på ved de forskellige 
typer af medicin

• Hvordan de skal håndtere det, når et barn skal have medicin, som 
deltagerne ikke har viden om.

Udvikling
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Om læringsforløbet

Deltagerne skal løbende forholde sig til:

• Egen praksis og bostedets praksis i forhold til de krav og 
anbefalinger, der er på området 

• Hvordan bostedets beskrivelser/instrukser er dækkende i forhold 
til det, målepunkterne foreskriver

• Hvilke forbedringer, der skal foretages på bostedet, så de 
overholder lovgivningen og dermed kan imødekomme kravene i 
det sundhedsfaglige tilsyn. 

Udvikling
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Afprøvning

Afprøvet på 3 botilbud:

• Hvidborg i Hvidovre – sammen med Hvidovre Apotek

• Josephine Schneiders ungdomsboliger i Charlottenlund – sammen 
med Søborg/Buddinge Apotek

• Stutgården i Hillerød – sammen med Hillerød Krone Apotek.

Deltagerne var langt overvejende pædagoger.

Underviserne var farmaceuter.

Afprøvning
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Evalueringsmetode

Datakilder Indsamlingstidspunkt

Leder og medarbejdere fra 
bostederne

• Survey efter hvert modul
• Fokusgruppeinterview efter endt 

læringsforløb.

Evaluering
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Formål og relevans - enkelte moduler

Modul
Opnået formål 

gns. (MIN-MAX)

Relevans 

gns. (MIN-MAX)

Den sundhedsfaglige kontekst (N=28) 7,6 (4-10) 8,4 (4-10)

Akut sygdom og håndkøbsmedicin (N=16)
7,9 (4-10) 7,6 (4-10)

Sikker håndtering af medicin 1 (N=20)
7,2 (3-10) 7,1 (2-10)

Sikker håndtering af medicin 2 (N=14)
8,3 (4-10) 8,1 (3-10)

Brug af medicin (N=15)
8,2 (5-10) 7,9 (1-10)

Medicin mod ADHD, antipsykotisk medicin mv. (N=12) 9,2 (6-10) 8,7 (3-10)

Gennemsnit for de seks moduler 8,1 (-) 8,0 (-)

Evaluering
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Relevans på tværs af modulerne

Bostederne syntes, at det var relevant at:  

• Få fokus på det sundhedsfaglige område og forståelse for, hvad 
sundhedsfaglige opgaver er

• Få klarhed over regler og procedurer

• Få ny viden samt få mulighed for diskussion af og refleksion over
egen praksis i forhold til den nye viden

• At arbejde med instrukser.

Bostederne syntes, det var godt, at der var vekslen mellem 
powerpoint, film, diskussion, opgaver og refleksion.

Evaluering
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Den sundhedsfaglige kontekst 

Bostederne: 

• Har fået overblik over regler, rammer og ansvar i forbindelse 
med at udføre sundhedsfaglige opgaver

• Er blevet opmærksomme på UTH’er og vigtigheden af at lære af 
de fejl, der opstår

• Har fået forståelse for vigtigheden af instrukser, og at de er 
forståelige, overskuelige og tilgængelige

• Har arbejdet konkret med instruksen for arbejdsfordeling 
(Instruks for personalets kompetencer, ansvars- og 
opgavefordeling). 

Evaluering
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Akut sygdom og håndkøbsmedicin

Bostederne har fået:

• Større indsigt i håndkøbsmedicin og akutte sygdomme

• Detaljeret viden om journalføring

• Klarhed over lovkrav

• Input til ændringer af dokumentation og instrukser.

Bostederne kan adskille, hvornår man ringer til lægen eller 112.

Evaluering
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Sikkerhed i håndteringen af medicin 1 + 2 

Bostederne har fået:

• Viden om lovgivningen

• Forståelse for betydningen af retningslinjer, der beskriver 
medicinhåndteringsprocessens enkelte dele

• Fokus på tilsynets målepunkter, og på at medicinhåndtering er en 
sundhedsfaglig opgave

• Forståelse for og input til, hvad der skal ændres/tilføjes i egne 
instruktioner for medicinhåndtering

• Afprøvet Tjekliste til medicingivning

• Viden om klargøring af medicin

• Viden om, hvad lægens ansvar er

• Diskuteret, gennemgået og arbejdet med 
egne instrukser.

Evaluering
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Brug af medicin

Bostederne har fået:

• Forståelse for betydningen af, at medicin indtages korrekt

• Forståelse for, at hvad der er korrekt indtagelse, er forskelligt fra 
præparat til præparat

• Specifik viden om deres beboeres medicin 

• Viden om, hvor man kan finde lødig information om medicin – og 
fået prøvet det

• Gode input til instrukser.

Evaluering
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Medicin mod ADHD, antipsykotisk medicin mv.

Bostederne har fået:

• Viden om sygdommene og medicinen

• Forståelse for og opmærksomhed på medicins bivirkninger

• Indsigt i misbrug, og hvordan man kan forholde sig til det

• Brugbar viden om den medicin, de håndterer i praksis

• Opmærksomhed på målepunkter ved tilsyn og fokus på øvrige 
sundhedsfaglige forhold ved indtagelse af medicin

• Viden om opfølgende kontroller (ved lægen)

• Fokus på processer og rutiner.

Evaluering
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Konkrete forandringer på bostederne

• Ledere og medicinansvarlige mødes om arbejdet med at 
forbedre instrukser

• Ansvaret for instrukserne er blevet fordelt mellem ledere og 
medicinansvarlige

• Der er aftalt ny arbejdsgang for medicingivning

• Der skal fremover være ro, når der dispenseres medicin.

Evaluering
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Konkrete forandringer på bostederne

• Medicin som et fast punkt på personalemøder for at videndele

• Meget mere fokus på systematik

• Øget fokus på informeret samtykke 

• Begyndt at tale om UTH

• Fået fokus på hygiejne

• Fået øjnene op for apoteket som samarbejdspartner i det 
daglige arbejde.

Evaluering
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Bostederne - om samarbejdet med apoteket

Evaluering

”Vi har haft et rigtig, rigtig godt 
samarbejde med apoteket. 
Institutionsnært på os. De har tilpasset 
forløbet efter os.”

”Vi vil gerne samarbejde med apoteket 
fremover.”

”… har været virkelig imødekommende.”

Samarbejde

Bosteder

Apotek
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Bostederne - om samarbejdet med apoteket

Samarbejde

Bosteder

Apotek

”Vi gennemgik de forskellige 
processer samt drøftede, diskuterede 
og reflekterede. Det var en meget 
optimal undervisnings- og 
læringssituation, som vi lærte meget 
af. Vi gennemgik vores instrukser og 
blev på den måde ‘klare på’, om vi 
lever op til kravene på området, og 
om noget skulle rettes, tilføjes, 
ændres og/eller præciseres. Meget 
nyttig proces.”

Evaluering
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Bostederne - om samarbejdet med apoteket

Samarbejde

Bosteder

Apotek”Helt generelt kan man sige, at det jo 
er vigtigt, at man kommer igennem en 
proces, hvor man: 1) lærer 2) 
reflekterer 3) diskuterer 4) 
konkluderer og 5) retter på sin praksis 
i forhold til foranstående proces og 
lærdom.”

Evaluering
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Bostedernes forslag til forbedringer for de 
enkelte moduler

Den sundhedsfaglige kontekst:

• Mere viden om pædagogers arbejde med sundhedsfaglige opgaver. 

Sikker håndtering af medicin 1 + 2:

• Forbedringsmodellen var ikke relevant lige her

• Modulerne bør gøres mere praksisnære.

Medicin mod ADHD, antipsykotisk medicin mv.:

• Mere dybdegående viden om psykofarmaka.

Akut sygdom og håndkøbsmedicin og Brug af medicin:

• Ingen forslag til forbedringer.

Evaluering
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Bostedernes forslag til forbedringer på tværs af 
modulerne

Halve dage (ét modul) frem for hele dage (to moduler).

Der skal være længere tid (mindst 14 dage) mellem modulerne, 
så der er tid til at omsætte læringsforløbet til praksis:

• dels at ledere/medarbejdere forbereder sig til kommende modul

• dels at ledere/medarbejdere får refleksioner/ny viden indarbejdet i 
praksis.

Evaluering
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Bostedernes forslag til forbedringer på tværs af 
modulerne

Ud over lederen kan det være en fordel, at der involveres flere, 
fx de medicinansvarlige eller afdelingsledere, allerede i 
planlægningen af læringsforløbet.

Inden læringsforløbets start skal formålet med, og det ønskede 
udbytte af, læringsforløbet være klart for alle – både bosted og 
apotek.

Inden læringsforløbes start skal der foretages en grundig 
forventningsafstemning mellem:

• Ledelse og apotek

• Ledelse og medarbejdere. Evaluering
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Bostedernes forslag til forbedringer på tværs af 
modulerne

• Ledelsen på bostedet skal være tydelig og synlig i alle dele af 
læringsforløbet

• Indholdet af modulerne skal gøres mere konkret og 
håndgribeligt

• Der skal være mere tid til løsning af opgaver i modulerne

• Længden af modulerne skal overvejes i forhold til indholdet af 
det enkelte modul.

Evaluering
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Bostedernes forslag til forbedringer på tværs af 
modulerne

• Det skal være muligt for deltagerne at forberede sig til 
modulerne og arbejde videre med opgaverne mellem 
modulerne

• Print af powerpoint så der er mulighed for at notere undervejs

• Indholdet af modulerne skal gøres mere konkret og 
håndgribeligt

• Nogle af modulerne kan afkortes:

• Sikker håndtering af medicin 1 og 2

• Brug af medicin.

• Der skal være mere tid i modulerne til løsning af opgaver, fx 
arbejdet med egne instrukser.

Evaluering
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Konklusion

Medarbejderne på bostederne oplevede, at læringsforløbet:

• Var relevant for deres daglige arbejde med sundhedsfaglige opgaver (8,0)

• Øgede deres kompetencer i forhold til håndtering af medicin

• Gjorde det muligt at optimere arbejdsgange

• Gav fokus på brugen og udviklingen af instrukser.

Læringsforløbet har givet anledning til konkrete forbedringer for 
medicinsikkerheden. 

Apoteksansatte farmaceuter har omfattende viden om medicin, 
medicinhåndtering og udvikling af sikre arbejdsgange og kan 
facilitere læringsforløbet.

Konklusion



Pharmakon©

Konklusion

Inden læringsforløbets start skal formålet med, og det ønskede udbytte 
af, læringsforløbet være klart for alle – både bosted og apotek.

Der er behov for ledelsesopbakning, hvis det skal lykkes:

• Lederne skal være til stede under hele læringsforløbet og skal være
rollemodeller

• Lederne organiserer det daglige arbejde, så det er muligt løbende under 
læringsforløbet at arbejde med forandringer og forbedringer efterhånden, 
som ny viden og refleksioner kommer til.

Bostederne ser nu apoteket som en samarbejdspartner i bredere 
forstand end blot levering af medicin og har fået øjnene op for apoteket 
som en ressource.

.

Konklusion
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Og hvad så nu?

• Materialerne tilpasses 

• Læringsforløbet kan tilbydes fra 2020

• FADD opfordrer deres medlemmer til at tage kontakt til 
Danmarks Apotekerforenings kredskonsulenter for at få hjælp 
til at etablere et samarbejde med det lokale apotek.

Fremtid
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Tak til

• TrygFonden

• Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge

• Dansk Selskab for Patientsikkerhed
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Tak til

Hvidborg i 
Hvidovre

Hvidovre 
Apotek

Josephine 
Schneiders 
ungdoms-
boliger i 

Charlottenlund

Søborg/
Buddinge 
Apotek

Stutgården i 
Hillerød

Hillerød 
Krone 

Apotek.
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Kontakt ved spørgsmål til projektet 

• Bettina Friese, 
cand. pharm., 
projektkoordinator, Forskning 
og udvikling, Pharmakon

bef@pharmakon.dk

• Rikke Nørgaard Hansen, 
cand. pharm., afdelingsleder, 
Forskning og udvikling, 
Pharmakon

rnh@pharmakon.dk
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