Socialpædagogisk
Center Næstved
VI HAR 450 BORGERE OG 334 FASTANSAT TE
HERAF HAR VI MEDICINHÅNDTERING PÅ CA. 250 BORGERE, SAMT ALLE
SYGEPLEJEOPGAVER PÅ ALLE BORGERE.

Historie:
450 borgere er fordelt på ca. 18 enheder som er §115.4 med §85 støtte, §107, §108, og borgere
i eget hjem med §85 støtte
Indtil 2013 varetog Ældre/hjemmeplejen alle sundhedsfaglige opgaver, inj., sårskift, kath.skift etc.
På enhederne var der medicinansvarlige (pædagoger/SSA), som varetog dispensering og oplæring
af kollegaer i medicin + udlevering.
2013 – Starter jeg som sygeplejefaglig konsulent på 24 timer – 28 timer – 32 timer – 37 timer

2014 – ansættes yderligere en sygeplejerske på 37 timer
2015 – etableres Sundhedsteamet til varetagelse af al medicinhåndtering og sygeplejefaglige
opgaver

Overblik over kompleksiteten i de fastlagte opgaver inden for sygepleje

Endnu en beregning….

MODEL 1
3 SSA A 32 TIMER PR. UGE 8 – 16, 7 DAGE
1 SYG E PL E JE RSKE A 37 T IM E R
A L L E S YG E P L E J EO P G AV E R – A L M E D I C I N H Å N D T ER IN G I S C N
PÅ S I G T KO B L E S D E O P PÅ ”A F L A S T N I N G S H U S E T

Model 2
2 SSA a 32 timer pr. uge 8 – 16, 7 dage
1 Sygeplejerske a 37 timer
På sigt kobles de op på ”Aflastningshuset”
Alle sygeplejeopgaver + al medicinhåndtering i SCN minus Tommerupvej + Røjlevej + Orionsvej mandag til fredag

Model 3
Delt i 2 områder – 2 SSA i hvert område - alle sygeplejeopgaver – medicinhåndtering
1 Sygeplejerske 37 timer

Model 4
Sygeplejeteam for SCN og hele HCP og Psykiatri
Døgndækning
Sygeplejersker og SSA

Sygeplejeydelser Socialpædagogisk Center

Navn CPR

Sygepleje
ydelsen

Tid

Frekvens

Udfører

Borger 1

RIK

15 min

X 3 dagl

Omsorgsteam

Borger 2

Medicindos.

20
Min

Hver 14 dag

Omsorgsteam

Borger 3

Stomiskift

10 min

daglig

Omsorgsteam

Borger 4

Bs. + Insulin

10 min

dagligt

Omsorgsteam

Botilbud 1

Tryghedsbesøg

10
Min

Nat x 2 dagligt

Omsorgsteam

Borger 5

Stomi skift

20 min

X 2 daglig

Omsorgsteam/
Sundhedsteam/
sygeplejerske

Borger 6

Med.dos.

20 min

Hver 14. dag

Sundhedsteam

Borger 7

Udlev. Med.

5 min

X 1 ugentlig

Sundhedsteam

Borger 8

Bs + Insulin

10 min

dagligt

Sundhedsteam

Ydelser fra omsorgsteamet
Aften:
Sygepleje PR. uge

Kørsel

PR. uge

Borger

Ydelsen

15 min. dgl 105min.

40 min.

280 min.

Borger 1

RIK

10 min.

10 min.

20 min

140 min.

Borger 2

DM Kontrol x 1 ugentlig

20 min.

10 min.

20 min

140 min.

Borger 3

Med.dos.

125 min.

dagligt

hver 2. uge

560 min

Nat:
Sygepleje PR. uge

Kørsel

PR. uge

Borger

Ydelsen

10 min. dgl 70 min.

20 min.

140 min.

Borger 4

Stomiskift

15 min. dgl

105 min.

40 min.

280 min.

Borger 5

5 min. dgl 35 min.

20 min.

140 min.

Borger 6

Insulin

dagligt

5 min. dgl 35 min.

20 min.

140 min.

Borger 7

Insulin

dagligt

140 min.

Tryghedsbesøg Botilbud 1 dagligt

10 min dgl 70 min.

I alt

20 min.

315 min.

840min.

440 min.

1365 min.

DVS. at vi får i alt 440 min. = 7,5 timer ydelser pr. eksklusiv. kørsel.

dagligt
RIK

dagligt

Fra Ekj til Avaleo til Nexus i perioden 2013 – 2016
Medicinlister – kopieres og overføres manuelt

Med Nexus kom bl.a:
1. MedCom
2. Receptfornyelse
3. FMK

UTH
Undervisning i hvad er en UTH
Hvordan kan vi drage læring heraf
Hvad arbejder vi så med

Den praktiske del
Overflytning manuelt af medicinlister fra EKJ til Nexus (da vi på daværende tidspunkt ikke var tilknyttet FMK)

Samarbejde med system administrator for at finde den bedst mulige måde at dokumentere på.
Oplæring i Med Com
Anmodning om visitation på alle §138 ydelser

Ruteplanlægning i Nexus
Opbygning af tavle
Deltagelse i personale møde i alle enheder – informationspjece
Udarbejdelse af procedurer

Daglig overbliks
tavle
•

Navn på borger.

• Navn på enheder.

• Farve koder med tusch.
• Uge tal på opgaver.
• Farvekoder på
medarbejdere.
• Overblik over mødetider.

Informations pjece

Eksempel på
procedure til
pædagogisk
personale.
•

Overskuelig

•

Forståeligt sprogligt

•

Illustrationer med billeder

•

Punkt opstilling med fremgangsmåde

Pædagogisk personale varetager selv efter
oplæring:
•

Sondekost PEG og Nasal

•

Stomi

•

Kateterpleje og pose skift

•

BT måling

•

BS måling

Sundhedsfaglig dokumentation.

Kvalitetsarbejde.
- Projekt Sikker medicin
Formål og mål
Formålet med projektet er:

Målet med projektet er:

at sikre en kvalitetsudvikling af lægemiddelbehandlingen hos
udvalgte beboere på botilbud, således at borgeren modtager den
mest optimale medicinering. Indsatsen sker via et

at gennemføre 50 farmaceutiske medicingennemgange.

samarbejde med kommunens apoteker. Farmaceuter fra
apotekerne vil, i samarbejde med plejepersonalet, gennemgå
beboerens nuværende medicinering i forhold til borgerens adfærd
og symptomer.
at personalet på botilbuddene med indsatsen får styrket deres
kompetencer til at kunne identificere problemer hos andre
beboere, der måske kan skyldes medicinering. Det skal styrke en
efterfølgende dialog med praktiserende læger, sygehus og
apotekerne.

at højne kompetencerne blandt medarbejderne inden for
medicinering og -håndtering.

at mindske borgernes ofte lange medicinlister.
◦ og derved mindske risikoen for bivirkninger
◦ og om dette kan nedbringe antallet af
indlæggelser/indlæggelsesdage

om tiltagende vil nedbringe antallet af Utilsigtede Hændelser.

Projekt sikker medicin.
Selve indsatsen består i at:
Sygeplejerske med ansvar for beboerens medicin udvælger beboere i målgruppen til farmaceutisk medicingennemgang.

Sygeplejerske indhenter den inkluderedes samtykke til deltagelse i projektet herunder den farmaceutiske medicingennemgang.

Sygeplejersken printer de mellem læge og botilbuddet opdaterede medicin- og helbredsoplysninger om de udvalgte beboere, herunder
borgerens aktuelle medicinliste fra FMK. Farmaceuten modtager disse oplysninger efter aftale med botilbuddets farmaceutkontaktperson.

Farmaceuten gennemfører herefter en farmaceutisk gennemgang af beboerens samlede lægemiddelbehandling på baggrund af ovenstående
oplysninger, og noterer efterfølgende sine fund i et særligt notatark. I gennemgangen vil der være fokus på opsporing af
lægemiddelrelaterede problemer, effekten af behandlingen, utilsigtede virkninger af behandlingen, samt de beskrevne punkter under ”målet
med projektet”.

Herefter afholdes en medicindialog mellem farmaceut og sygeplejerske og eventuelt borger om fundene, og der udarbejdes et fælles forslag
til ændringer, som kan drøftes mellem sygeplejersken og den behandlende læge. Er udsteder af en foreslået ændring ikke beboerens
praktiserende læge, så kan udstederen efterfølgende kontaktes af Sygeplejersken

Sygeplejersken følger op på effekten af de iværksatte ændringer og drøfter evt. uhensigtsmæssigheder med den behandlende læge.

Patientsikkerhed.
Kontinuerligt kompetence løft af personale
Undervisning i sundhedsfaglige områder.
Nyansatte oplæres i medicingivning og bivirkninger

Kontinuerligt ajourføring af procedure
Sundhedsteam opkvalificeres løbene via kurser og undervisning.

Hvad arbejder vi med?
Procedure opdatering arbejdsgang i enheder.
Sygeplejefaglig udredning Nexus.

Kontinuerligt ajourfører hele center om nyeste tiltag og ændring i eventuelle procedure.
Specialisering af SSA

