Invitation til at deltage 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 gennemføre og videreudvikle metoden ”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
”I sikre hænder” har i tidligere afprøvninger vist 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 projektforløbet ”I sikre hænder” 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.
Deltagende botilbud vil i projektforløbet modtage:
-

processtøtte til at udarbejde egen forbedringsstrategi og –indsats
kompetenceudvikling ift. medicinsikkerhed, viden om lægemidlers virkning og bivirkninger, mv.
implementeringsstøtte til nye arbejdsgange og systematikker, herunder kliniske og organisatoriske
interventioner

-

coaching og vejledning i forbedringsarbejde, kommunikation, datahåndtering samt generel støtte
til fremdrift i forbedringsarbejdet.

Støtten ydes af medarbejdere fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som grundet deres indgående
erfaringer med ”I sikre hænder” på såvel ældre- som socialområdet er valgt som udfører på projektet.
Viden og erfaringer fra projektet vil desuden blive indarbejdet i en spredningsguide, der skal sikre videre
udbredelse af projektmodellen ”I sikre hænder” til andre kommuner efter projektets afslutning.

Forudsætninger og forventninger til deltagerne
Den enkelte kommunes deltagelse i projektet skal ske ud fra en ambition om at levere en mere sikker
behandling og pleje til borgere bosat på botilbud, særligt i forhold til medicinsikkerhed.
Deltagelse i projektet forudsætter, at:
•
•
•
•
•
•

Kommunen og botilbuddene har en ambition om at arbejde systematisk med at skabe sikre
arbejdsgange omkring medicinhåndtering.
Kommunen og botilbuddene har en ambition om at øge viden blandt ansatte om medicinering,
bivirkninger og kendskab til regler for medicin og medicinhåndtering.
Der er ledelsesopbakning på alle kommunale ledelsesniveauer til deltagelse i projektet.
Kommunen og botilbuddene er indstillet på at afsætte de nødvendige ressourcer til, at
medarbejdere og ledere kan deltage i projektets aktiviteter og uddannelsesforløb.
Kommunen og botilbuddene er indstillet på at allokere én tovholder for indsatsen på hvert
botilbud, der har ansvar for forankring og drift på botilbuddet. Tovholderen vil i perioden
gennemsnitligt bruge en dag om ugen på projektet.
Ledelsen på botilbuddene holder tæt kontakt til de medarbejdere, der arbejder i frontlinjen med
henblik på at skabe motivation for projektet og dets resultater.

Relevante datoer
Projektet løber fra 2020 til og med 2022. Her følger en kort oversigt over relevante datoer i relation til
opstarten af programmet:
•
•
•
•

August: Virtuelt informationsmøde (dato følger)
15. september: Ansøgningsfrist for kommunerne
1. oktober: Kommuner i programmet offentliggøres
November: Læringstræf 1

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 chefkonsulent i KL Tina
Levysohn via mail tle@kl.dk.

Økonomi
Projektet er finansieret via Fremfærd Borgere med særlige behov. Deltagelse i projektet er gratis, men
transportudgifter og udgifter til evt. frikøb af medarbejdere og ledere i forbindelse med deltagelse i
uddannelse og læringstræf mv. påhviler den enkelte kommune.

