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1. TILSYNSRESULTAT
1.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt medicintilsyn på Botilbuddet Nordbanevej 22.
BDO er kommet frem til følgende vurdering på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews, observationer og skriftligt materiale. Der er foretaget tre stikprøver ved medicinkontrollen.
Det er tilsynets samlede vurdering, at Botilbuddet Nordbanevej 22 i mindre grad lever op til instrukser og
retningslinjer for medicinhåndtering, da der findes flere mangler i relation til dokumentation, dispensering, opbevaring samt pn medicin. Det er tilsynets vurdering, at de fundne mangler inden for medicinhåndtering kan udbedres, såfremt der iværksættes en målrettet og systematisk ledelsesmæssig indsats og
løbende opfølgning på indsatserne.

1.2

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at den medicinansvarlige medarbejder og borgers kontaktperson systematisk
gennemgår alle borgeres medicinbeholdninger samt doseringer ud fra tjekskema i forbindelse
med medicinhåndtering.
2. Tilsynet anbefaler, at ledelsen og medarbejdere sammen gennemgår retningslinjerne for medicinhåndtering med henblik på ensartet praksis på området.
3. Tilsynet anbefaler, at ledelsen systematisk understøtter og følger op på de iværksatte forbedringstiltag.
4. Tilsynet anbefaler, at fast medicin og pn medicin opbevares adskilt.
5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen afklarer, hvorvidt der er behov for yderligere oplæring/vejledning i at blive fortrolig med de hyppige opdateringer af Nexus.

1.3

VURDERING I FORHOLD TIL TEMAET
Tilsynet vurderer, at tilbuddet i mindre grad lever op til indikatorerne.

Medicin

Det lægges til grund for vurderingen:
• At alle medicinlister er opdaterede
• At der ikke er overensstemmelse mellem medicinlisten i Nexus mobil og den ophældte medicin i to tilfælde hos samme borger, idet borger får sin pn medicin
givet som fast medicin i en periode. Den midlertidige ændring fremgår ligeledes
ikke af medicinlisten.
• At medicinen er uddelt til tiden
• At uddelt medicin er registreret korrekt i Nexus på tilsynstidspunktet
• At medicinen opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende
• At fast medicin og pn medicin ikke opbevares adskilt
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•
•
•
•

At ugeemballage og doseringsæsker med ophældt medicin ikke konsekvent er
mærket med cpr nr. og navn hos to borgere
At holdbarhedsdatoen ikke er overskredet på medicin
At ophældt pn medicin i et tilfælde ikke er mærket med cpr nr. og navn.
Præparatets navn, dosis og styrke fremgår på æsken, og medarbejder oplyser,
at dato for ophældning og administration fremgår i Nexus
At medarbejderen har kendskab til retningslinjer for - og delvist - følger lokalt
udarbejdede instrukser for ansvarsfordeling i forbindelse med medicinhåndtering, dokumentation af medicin, korrekt opbevaring af medicin, dispensering,
administration og pn medicin. Tilsynet bemærker i denne forbindelse, at der
hersker tvivl hos den medicinansvarlige om, hvorvidt der er udarbejdet generelle retningslinjer for medicinhåndtering på Botilbud i Skive Kommune. Ved
søgning på intranettet findes dette ikke umiddelbart. Der findes en tjekliste til
egenkontrol i forbindelse med medicinhåndtering, som med fordel kunne anvendes på botilbuddet.

De fundne fejl rettes af den medicinansvarlige medarbejder umiddelbart efter tilsynet.
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2. OPLYSNINGER
2.1

GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN

Adresse
Nordbanevej 22, 7800 Skive
Leder
Carsten Hornshøj Poulsen – indtil 31. december 2017
Tilbudstype og juridisk grundlag
Bostøtte med døgn jf. SEL § 85
Antal pladser
12, jf. Almen boligloven + en midlertidig, jf. SEL § 107
Målgruppebeskrivelse
Socialt udsatte voksne borgere med psykiatriske lidelser
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg
Den 18. december 2017, kl. 8.45 – 10.15
Deltagere i interviews
Leder og en medicinansvarlig medarbejder
Tilsynsførende
Manager Sussi Egelund Schmidt, sygeplejerske, MLP

2.2

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Tilsynet afvikles sammen med en medicinansvarlig medarbejder. Medarbejder oplyser, at der er forskellige former for medicinhåndtering på tilbuddet. En del borgere får dosisdispenseret medicin, hos
andre kommer hjemmesygeplejersken, mens enkelte borgere får håndteret medicin af tilbuddets medicinansvarlige. I de fleste tilfælde har borgerne som minimum brug for støtte til at huske deres medicin. Medarbejderen oplyser desuden, at det kan være en udfordring, at Nexus hyppigt opdateres uden
særlig vejledning eller oplæring i disse.
Tilsynet afsluttes med en kort tilbagemelding til leder, som oplyser, at han rejser med udgangen af
2017.

2.3

OPFØLGNING

Opfølgning
Der har tidligere været medicintilsyn 2 gange.
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