
MEDICINHÅNDTERING
- barrierer mod fejl 



“Medicinhåndtering” er et servicedesignprojekt, der har til formål at 
skabe bedre forudsætninger for korrekt og sikker medicinhåndter-
ing på Sygehus Lillebælt, med henblik på at mindske fejlmediciner-
ing. Det er et udviklingsprojekt under projekt ”Brugerdreven Inno-
vation til udvikling af Velfærdsteknologier” mellem Designskolen 
Kolding, INVIA, Enhed for Velfærdsinnovation og Kolding Sygehus.
Projektet varede fra oktober 2011 til september 2012 (eksklusiv 
implementeringsfasen).
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Fejlmedicinering udgør 34% af alle utilsigtede 
hændelser på sygehusene i Danmark – ca. 6800 
patienter om året. Endvidere er fejlmediciner-
ing skyld i 70.000-160.000 indlæggelser årligt. 
3% af disse indlæggelser fører til dødsfald. Det 
koster samfundet omkring 4-8 mia. kr. på årsba-
sis. 8-15% af alle indlæggelser skyldes forkert 
medicin eller forkert anvendelse af medicinen. Op 
mod halvdelen af disse indlæggelser kunne være 
forebygget (Kilde: Dansk Selskab for Patientsik-
kerhed).

Ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen 
kan det derfor betale sig at yde en ekstra indsats 
for at nedbringe medicineringsfejl. 

Medicinhåndtering forstås normalt som den 
rigtige medicin til den rigtige patient, i den rigtige 
dosis på det rigtige tidspunkt via den rigtige ad-
ministrationsvej. Og ikke mindst den arbejdskul-
tur og de arbejdsgange, som præger/knytter sig 
til medicinhåndtering. 

Rammen om projektet
Medicinhåndteringsprojektet tager udgangspunkt 
i Kolding Sygehus’ Børne, P12 og P3 afdeling.
Det er den første afdeling af sin art, der sætter 
fokus på patientsikkerhed for børn i Danmark. 

Succeskriteriet for projektet er at reducere antallet 
af utilsigtede hændelser, relateret til fejlmedicin-
ering på Kolding Sygehus, samt at udbrede løs-
ningerne til børneafdelingerne landet over.

“Barrierer mod fejl” designløsninger
Designskolen Kolding og Invia har valgt at arbejde 
med en “barrierer mod fejl” tilgang. Løsningerne 
er baseret udfra et human factor syn, som gør, at 
alle aspekter for at begå fejl, er taget i ed. Vi har 
udviklet fire konkrete designløsninger, både i form 
af nye produkter, processer og politikker, som sup-
plerer hinanden og dermed udgør en samlet hel-
hedsorienteret løsning.

Projektets proces og løsninger præsenteres i de 
følgende sider.

Problemstilling

04Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl



Projektet blev indledt med omfattende observa-
tioner og interviews, med det formål at få indblik i 
hospitalets hverdag, og at få afdækket og beskre-
vet relevante behov, ønsker og adfærd. Udover 
at følge det daglige arbejde blandt personalet på 
både børneafdelingen og den medicinske afdeling, 
gennemførte Designskolen Koldings designere 
og Invias antropolog også en række interviews 
med personale, patienter og pårørende, samt 
med eksterne eksperter indenfor medicin, hu-
man factor og patientsikkerhed. Projektgruppen 
besøgte også andre store sygehuse for at blive 
inspireret.

Efter de indledende feltstudier, blev der af-
holdt en række designeksperimenter og idéud-
viklingsworkshops sammen med hospitalets 
personale. De mange idéer blev videre bearbejdet 
og de bedste udvalgt til videreudvikling i tæt sa-
marbejde med personalet og med opbakning fra 
sygehusledelsen.

Gennem flere runder med sygehus personalet, blev 
prototyper afprøvet og løsningerne færdigudviklet 
og klargjort til implementering. Der er udviklet 4 
konkrete løsninger i form af produkter og services 
for børneafdelingen, som tilsammen udgør en hel-
hedsorienteret designløsning.
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Problem-/Opgaveformulering
Hvordan tilrettelægges og dokumenteres en 
research-/indsigtsfase, der kan identificere mu-
lighedsrum, og som kan danne grundlag for det 
videre forløb, idé- og konceptudviklingsfase? 

Et mulighedsrum er et analytisk defineret felt, der 
indeholder muligheder for forbedringer. Der kan 
dog være flere løsninger til forbedring af et givent 
mulighedsrum. 

Formål
At udvikle koncepter og produkter på baggrund af 
iagttagelser og indsigt i  brugernes behov, ønsker 
og motivation/krav.

Mål
At frembringe evidensbaserede materialer, i form 
af de mulighedsrum, der danner basen for idé- og 
udviklingsfasen.

Succeskriterier
Succeskriterier for researchfasen er, at den bliver 
gennemført i henhold til projektbeskrivelse og tid-
splan. At frembringe et solidt og veldokumenteret 
materialegrundlag som følgegruppen på Kolding 
Sygehus kan træffe kvalificerede beslutninger ud 
fra.

Research: Fase 1
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Inden feltarbejdet på Kolding Sygehus, blev der 
foretaget omfattende skrivebordsresearch om 
emnet medicinhåndtering. Det gav et bredt indb-
lik i og en forståelse af opgavens kompleksitet.

Endvidere blev der afholdt et introduktionsmøde 
med relevante repræsentanter fra børneafdelin-
gen og den medicinske afdeling for at planlægge 
forløbet og afstemme forventningerne. Sidst men 
ikke mindst blev der afholdt et præsentations-
møde for personalet på begge afdelinger for at 
forklare og uddybe det kommende forløb.

Metode
Indsigtsfasen er en iterativ proces, hvor der vek-
sles mellem skrivebordsresearch, observation og 
interview.

Research

Observation
Interviews

Analyse

INDSIGT

Research: Indsigt
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Emballage lighed

Leder efter lægemiddel

Leder efter ting fra skuffen

Afbrydelse

Patient og pårørende

Når det går stærkt ved 
akut situation

Sygeplejerske give baby 
medicin via sonder

Sygeplejerske skriver op-
trukne medicin på emballage

Kalender til bestilling af 
medicin

Hygiejne i medicinrum

Indsigt: Observation
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Indsigterne analyserede og kategoriseret i klyn-
ger og med en overskrift for hver. Ud fra hver kat-
egori, blev der yderligere foretaget observationer 
for at nå frem til en solid forståelse af problem-
stillingerne.

Eksempel på en kategori:

Hvad har personalet i lommerne?

Personalet blev bedt om at tage ting op af deres 
lommer og placere dem på bordet. Bordet var ind-
delt i fire “lommer”. De gav en kort beskrivelse og 
evt. forklaringer på, hvorfor de valgte at have de 
pågældende ting på sig.

Intensionen med dette designeksperiment var 
at indsamle en anden form for viden end den fra 
observationerne og interviewene, nemlig tavsvi-
den. Denne viden kan bidrage til en mere holistisk 
forståelse af personalets faglighed og tankegang.

Indsigt: Interview & designeksperiment



011Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl

Oversigt over problemstillinger omkring den nuværende medicinhåndteringsproces

Patientidentifikation

Styrke/dose

Afbrud/forstyrrelse

Hygiejne

Retningslinier/instrukser

Emballage

Kvittering for medicin

?

Pinex
125gr

Pinex
250gr

Lægemiddelordination

Lægemiddeldispensering

Lægemiddeladministration Pårørende

?

?

125gr
Pinex250gr

Pinex

Analyse
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Analysen af feltarbejdet førte frem til spor, der 
fortolkes og defineres som mulighedsrum.

Et mulighedsrum er, som tidligere nævnt, et ana-
lytisk defineret felt, der indeholder muligheder 
for forbedringer. Der kan være flere løsninger til 
forbedring af et sådant mulighedsrum. 

Resultatet blev til 8 mulighedsrum med følgende 
titler:

- Lægemiddelordination
- Hygiejne i medicinrummet
- Forstyrrelser og afbrydelser
- Emballage
- Retningslinier
- Patientidentifikation
- Kvittering for medicin
- Forældre som ressourcer

Eksempler på mulighedsrum ses til højre.

Fortolkning
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Indsigtsfasen blev præsenteret af projektgruppen 
fra Designskolen Kolding og Invia til ledelsen og 
følgegruppen fra Kolding Sygehus januar 2012.

Her blev personalet bedt om at tage stilling til de 
enkelte mulighedsrum og vælge dem ud, som de 
anså for værende nødvendige at addressere og 
forbedre.

Deltagerne begrunder deres 

valg af mulighedsrum

Nicolai fra Invia præsenterer 

projktet for de
ltagerne... Tak for gav

en...:) Deltagerne vælger deres mu-
lighedsrum m hjerte og piller...

En overraskelse fra projekt-
gruppen til deltagerne...

Udvælgelse: Præsentation af fase 1
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Efter at have præsenteret mulighedsrummerne for 
følgegruppen og efterfølgende modtaget feedback 
på de enkelte mulighedsrum, går projektgruppen 
nu i gang med at udvælge de mulighedsrum, som 
har mest potentiale til næste fase - nemlig idé- og 
produktudviklingsfasen.

Konklusion fase 1
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Formål
At udvikle koncepter og produkter på baggrund af 
iagttagelser og indsigt i  brugernes behov, ønsker 
og motivation/krav.

Mål
At frembringe løsninger, i form af fysiske produkter, 
der er implementerebare.

Succeskriterier
Succeskriterier for denne fase er at reducere 
antallet af utilsigtede hændelser, relateret til fejl-
medicinering på Kolding Sygehus, via de fremlagte 
løsninger, samt at udbrede idéerne til børneafde-
lingerne landet over.

Konceptudvikling
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Brugerinddragelse i idéudviklingen

For at sikre konstant fremdrift, brugerinddragelse 
og medejerskab i projektet, har vi løbende afholdt 
arbejdsmøder og idéudviklingsworkshops med 
sygehuspersonalet.

Idéudviklingsworkshops havde til formål at kvalifi-
cere, prioritere og videreudvikle de idéer, der blev 
udviklet på baggrund af brugeranalysen. Der blev 
arbejdet med konkrete problemsstillinger ved hjælp 
af visualiseringer og co-creation af prototyper.

Arbejdsmøder havde til formål at bringe persona-
lets viden i spil, at skabe medejerskab, mening og 
sikre forankring af projektet. Projektets foreløbige 
status blev præsenteret i form at visualiseringer og 
prototyper for at skabe en dialog og et fælles grund-
lag at træffe beslutninger udfra i det videre forløb.

Metode
Konceptfasen er en iterativ proces, hvor der 
veksles mellem idégenering, konceptudvikling 
og afprøvning af prototyper, både for sig og i fæl-
lesskabet med personalet.

Idégenerering

Koncept
udvikling

Afprøvning

Koncept

?

Fase 2: Idé- & konceptudvikling
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Tjekliste

Lægemiddelordination Lægemiddeldispensering Patient og pårørendes ressourcer

Tjekliste
iPad stativ til kliniske procedurer

Opmærksomhedskampagne vedr. forstyrrelser og afbrydelser

Patientbog

Konceptudvikling: Løsningsområder
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Baggrund
Lægemiddelordination- og lægemiddeldispens-
eringstjekliste er inspireret af luftfartsvæsenet.  
Det centrale element i luftfarten er anvendelse 
af en tjekliste, der sikrer sig, at en række væsen-
tlige forhold er i orden, inden et take off og inden 
en landing. Brug af tjeklisten på hospitaler rundt 
om i verden har vist sig at medføre væsentlig 
reduktion (ca. 30%) af dødelighed og komplika-
tioner (Haynes et al 2009).

På Børneafdelingen har man gentagne gange 
ved stikprøvekontrollen af lægemiddelordination 
fundet fejl ved ordinationer og til tider også ved 
dispensering. Det er ofte, at det er de samme 
typer fejl, der går igen. 

Disse fejl er nu listet op på en tjekliste, hvor læ-
gen skal gå dem igennem imens han foretager 
en ordination. På den måde sikrer man sig, at 
alle læger gør brug af den samme procedure 
uanset om man er rutineret afdelingslæge eller 
nyuddandet reservelæge. Tjeklisterne er placeret 
ved computerne og i et lommerformat som de 
kan have med sig rundt.

Flere internationale undersøgelser har påvist, at 
ensartede arbejdsgange og procedurer gavner 
den mennesklige faktor og dermed minimerer 
mennskelige fejl.

Løsning 1: Tjeklister
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Sikker ordinationstjekliste til læger

Sikker dispenseringstjekliste til sygeplejersker

Resultat: Tjeklister



020Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl

Baggrund

Hidtil har de forugående arbejdsprocesser forude 
for kliniske procedurer, der drejer sig om at 
lægge drop, skifte forbindinger, give medicin via 
sonder med mere, været omstændelige. Proce-
durer som at finde en ledig computer, logge på, 
søge og printe, finde et rullebord til remedierne, 
etc. er meget tidskrævende.

Oven i købet kan kliniske procedurer være kom-
plekse at udføre og der er ofte brug for en mere 
erfaren sygeplejerske til at instruere den mindre 
erfarne.

I mange tilfælde udføres procedurerne forskelligt 
fra gang til gang og det kan skabe utryghed hos 
patient og pårørende.

Størstedelen af instrukserne er skrevet i tekst-
form og uden tilknytning af visuelt materiale. Det 
kan skabe usikkerhed og misforståelse for den 
sygeplejerske, der skal udføre opgaven.

Løsning 2: Kliniske retningslinjer
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Proces: iPadstativ

1. 4.2. 3.

Referencen er hentet fra det 
eksisterende dropstativ

Her ses prototyperne i deres  
forskellige faser af forløbet.
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1.

4.

2.

5.

3.

6.

Proces: Video

Her ses videoprototyperne blive 
afprøvet i de forskellige scenarier 
undervejs i processen.
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Model for praktiske færdigheder i sygepleje

Indhold & rækkefølge er kerneaspekterne ved 
en praktisk færdighed. Det indebærer, at de nød-
vendige trin er inkluderet og udført i en logisk 
rækkefølge.

Nøjagtighed betyder præcision i bevægelses-
trin, instruktion og information. Nøjagtighed er 
vigtig for at opretholde sikkerhed for patienten, 
sygeplejersken og miljøet.

Lethed betyder, at tempo og rytme er tilpasset 
både patienten og typen af praktisk færdighed, 
og at den praktiske færdighed udføres ubes-
været.

Intergration betyder, at alle parallelle aspekter 
i den praktiske færdighed er samstemt. Integra-
tionen betyder også, at færdigheden som helhed 
er tilpasset patientens nuværende tilstand og 
situation.

Omsorgsfuld væremåde betyder at skabe en 
atmosfære, hvor patientens værdighed opret-
holdes, selvbestemmelse sikres under hensyn-
tagen til patientens aktuelle tilstand og velværen 
understøttes.

Modellen er udviklet af forskningsgruppen RINS (Research 

in Nursing Skills) til støtte for undervisning og læring.

Proces: Inspiration
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1.

4.

2.

5.

3.

6.

Afprøvning af iPadstativ og video
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Ipad m. video instrukser
Kan roteres 90 grader

Rustfri stålbakke til sterilt remedie

Justerbart håndtag

Rustfri stålbakke til ikke sterilt remedie

Kanylebeholder

Rustfri affaldskurv

Hjul m. bremseklods

Resultat
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Baggrund

I et hospitalsmiljø er forstyrrelser og afbrydel-
ser en del af dagligdagen. Forstyrrelser kan bl.a. 
være defineret ved støj eller snak. Telefoner der 
ringer. Aircondition i et rum. Håndværkere, der 
arbejder. Man kan blive forstyrret i sit forehav-
ende, hvis telefonen ringer eller en patient eller 
kollega henvender sig til en. Afbrydelsen sker i 
det øjeblik man må stoppe en arbejdsgang for 
at reagere på forstyrrelsen. Man kan også blive 
afbrudt, hvis en computer går ned, man mangler 
at indhente noget information for at komme vi-
dere. Man kan ikke undgå afbrydelser, men de 
kan være mere eller mindre uhensigtsmæssige 
eller langvarige, hvilket er med til at påvirke ud-
førslen af den givne opgave. Og jo længere man 
er afbrudt og jo mere kompliceret karakter af-
brydelsen har, jo længere kan det tage at finde 
tråden igen i det man var igang med. Ofte må 
man starte forfra. 

Derved vil udførslen af opgaven tage længere tid
end hvis man ikke blev afbrudt. I gennemsnit
tager det 25 minutter at komme tilbage hvor 
man slap og opgaven vil tage tre gange så lang 
tid at udføre end ellers.

Forskning peger på at afbydelser og forstyrrelser 
kan afføde fejl.

Afbrydelser og forstyrrelser kan føre til træthed, 
svigtende koncentration, dårlig hukommelse, 
irritation, dårligere samarbejde og nedsat arbe-
jdsglæde. Dette kan endevidere føre til at der 
begåes flere fejl, hvilket i sidste ende kan gå ud 
over patienterne.

I følge sygehuspersonalet er kerneopgaven at 
have tid til familierne - at tale sundhedsfrem-
mende og forebyggende. Mindre tid til patien-
terne pga. travlhed kan føre til, at personalet 
måske føler de kunne have gjort mere, uanset

om patienterne oplever det på samme måde.
Mindre tid til patienterne kan på den måde virke 
hæmmende for deres “helbredelse”, dvs. de bru-
ger mere tid end nødvendigt på hospitalet. Så
“Hvert minut tæller”.

Temaet for kampagnen hedder derfor “Tak for 
tiden - Undgå unødige afbrydelser og forstyrrel-
ser, fordi tiden er vigtig”.

Temaet tager udgangspunkt i at udover at min-
imere fejl, affødt af afbrydelser og forstyrrelser, 
kan det også frigøre mere tid til patienterne og 
kerneopgaverne i forhold til disse. Bl.a. at tale
forebyggende og sundhedsfremmende. Bedre tid 
og færre afbrydelser betyder at man lettere kan 
holde fokus i en medicineringssituation og der-
ved lettere undgå at begå fejl.

Løsning 3: Opmærksomhedskampagne
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Kampagnevirkemidler og elementer

“...kultur er noget der tages for givet, og styrer 
handlinger uden at være genstand for opmærk-
somhed” (Hamran, 1994).

For at kampagnen skal virke, er det nødvendigt 
at man først bliver bevidst om problemstillingen, 
at kunne skabe en kulturændring der resulterer 
i færre unødige afbrydelser og forstyrrelser. For 
at en kulturændring kan finde sted kræver det 
at målgruppen, dvs. både ledelse og personale, 
engageres i kampagnens tilblivelse, gennem-
førelse, implementering og evaluering. Med det 
udgangspunkt er kampagnen ikke kun defineret 
ved sit færdige koncept og materiale, men også 
ved den arbejdsproces der har ført til det færdige 
resultat. Derfor er alle faser inddraget i beskriv-
elsen af kampagnens faser og deres materiale 
gjort tilgængeligt, som en del af kampagnepak-
ken.

Kampagnekriterier

Børnehøjde, humor og kant.

Konceptbeskrivelse

Med udgangspunkt i kampagnekriterierne, blev 
brugen af handskedukker brugt som kommu-
nikatorer i kampagnen. Personalet har selv ud-
viklet handskedukkerne under fase 2 workshop-
pen. Derved har de fået ejerskab på
dem og de vil være genkendelige og danne 
grundlag for intern snak om deres baggrund og 
roller. Ved at bruge handskedukker kan man tale 
om emnet “afbrydelser og forstyrrelser” uden det 
bliver for personrettet. Man “taler igennem” duk-
kerne. Ved ydermere at “sætte dukkerne i spil” 
kan man vise situationer hvor en afbrydelse

og forstyrrelse finder sted og lettere diskutere 
disse uden det bliver for personligt. Ved at ar-
bejde med rollerne og situationerne, kan man 
ydermere vende disse fra en “nuværende” til en 
“foretrukken” situation. På den måde er persona-
let med til selv at “designe” løsningsforslag til 
problemstillingerne.

En af sygeplejerskerne på Børneafdelingen an-
vender i forvejen fingerdukker i sin kommunika-
tion med både børn og forældre. Dette anser hun 
som et godt redskab, der bl.a. også kan indikere 
hvor dårligt et barn er. Hvis det ikke reagerer på 
dukkerne betyder det, som regel, at barnet er
meget dårligt. Denne indsigt viser, at der er po-
tentaile i også at anvende handskedukkerne rent 
fysisk som en del af kommunikationen med børn 
og pårørende på afdelingen.

Tema, virkemidler og kriterier for kampagnen
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En af sygeplejerskerne på Børneafdelingen 
anvender i forvejen fingerdukker i sin kom-
munikation med både børn og forældre.

Her ses de første spæde skitser af handskedukker og de 
forskellige karakterer.

Handskedukke-workshoppen med personalet, hvor 
der blev fremstillet dukker og indspilning af videoer 
med forskellige forstyrrelser og afbrydelsers sce-
narier.

Proces
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Skuespil synopsis/storyboard

Noter: Scener og dialog 
 
Gruppe nr.:
Deltagere, navn og funktion:

Titel:
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Status

Forstyrrelser og afbrydelser  
Bevidsthedskampagne
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Bevidsthedskampagne omkring afbrydelser  
og forstyrrelser - baggrund og research
Et samarbejdsprojekt imellem Designskolen Kolding og INVIA
Oplæg udarbejdet af Kim Aagaard Holm, Designastronaut

WorkshopInvitation

for personalet på børneafdelingen 

onsdag d. 23. maj kl. 8-11
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HJÆLP med at undgå unødige afbrydelser  
og forstyrrelser - fordi tiden er vigtig 

Vi har brug for din hjælp til at udvikle karakterer, i form af  
handskedukker, til en bevidsthedskampagne, vi er ved at lave 
omkring afbrydelser og forstyrrelser her på børneafdelingen. 
Det er en kampagne, der taler til både følelser og humøret, 
med det hovedformål at komme vores børn og pårørende til 
gode, men også at skabe større arbejdsglæde i hverdagen. 

Når vi har skabt karaktererne, klippet og klistret,  
vil vi sammen sætte dem i spil, og opføre en  
række scenarier, der omhandler afbrydelser  
og forstyrrelser. Disse optages på video og vises  
den 13. Juni 2012 til Fælles Onsdag. Handskedukkerne 
videreudvikles efterfølgende af en professionel designer  
til brug i kampagnen.

Udover at have nogle sjove timer sammen, er formålet med 
workshoppen og kampagnen at skabe:

Mindre stress•	
Mere overskud•	
Større overblik•	
Mindre glemsomhed•	
Bedre samarbejde•	
Større arbejdsglæde•	
Bedre tid til kerneopgaverne•	
Kortere indlæggelse og behandlingsforløb•	

Derfor inviteres du til workshop  
onsdag d. 23. maj kl. 8:00-11:00 i lokale Storebælt.

Der ydes ikke honorering ved deltagelse.

Vi glæder os til at se dig! 
Med venlig hilsen, Kim og Hân,  
Designskolen Kolding

WorkshopProgram

for personalet på børneafdelingen 

onsdag d. 23. maj kl. 8-11 

Mødelokale Storebælt

8.00  Velkomst og intro 
Formål: at udvikle karakterer/roller og fortællinger i fællesskab.  
Optage videoer til Fælles onsdag

8.15  Opdeling i grupper 
Fire grupper. Vælg en case fra bordet. 2 borde m. sygeplejerske  
cases. 1 bord m. læge cases. 1 bord m. sekretær cases

8.30  Udvikle karaktererne 
Udfra casen og handlingen, beslut hvilke karakterer der skal laves. 
Lav karaktererne som handskedukker. Overdriv gerne. Lav en kort  
beskrivelse på papir for hver karakter. Giv dem navne.

9.10 Pause 10 minutter.

9.20  Udvikle skuespillet 
Beskriv handling og dialog. Øv det. Hvis i kan nå det, lav både hand-
lingen der viser problemet, men derudover også hvad den foretrukne 
situation kunne være i stedet for. Brug evt. Afbrydelses Barometret.

10.00  Opføre skuespillet 
Opfør jeres case med handskedukkerne, der samtidigt optages på 
video.

10.30  Hvad har vi lært. Hvilke temaer. Hvad kan vi bruge det til.  
Hvordan kan vi vise det til Fælles Onsdag.

11.00  Slut.  
Tak for tiden.

W
orkshop

CASES

Sygeplejersken Bord 1

Børneambulatoriet 

Sygeplejersken har sine egne patienter hele dagen. Bliver forstyrret	flere	gange	af	1. 
en læge der ikke har sygeplejerske med i sit program den dag. Lægen har brug for 
hjælp	til	at	bestille	blodprøver	eller	finde	rekvisitter	til	patienten,	der	skal	have	det	
med hjem. Hun bliver forstyrret i en samtale hun har med en familie. Det er svært at 
vende	tilbage	og	finde	fokus	igen.	Sygeplejersken	bliver	forsinket	i	sit	program og 
patienterne	må	vente,	hvilket	kan	medføre	utilfredshed. 

Hvis vi ikke har en fast skrivebordsplads vi kan vende tilbage til i løbet af en dag 2. 
og	ikke	får	alle	sine	ting	med	sig,	når	man	forlader	sin	vante	plads,	må	man	vende	
tilbage og forstyrre dem der sidder i rummet. Vi kan ikke altid gennemskue og vide 
hvad	vi	har	brug	for	hele	dagen,	mange	vejledninger,	pjecer	mm	har	man	ved	sin	
plads. Ofte ved man ikke hvem der får brug for rummet ” akut” i løbet af dagen og 
troede	at	rummet	var	ledigt	når	man	kom	tilbage.	Det	giver	en	masse	spildtid,	hvor	
man	ikke	lige	nåede	at	lave	noget,	som	man	kunne	hvis	rummet	/pladsen	var	ledig	
eller man viste at man kunne have den hele dagen selv. 
 
Ofte bliver den sygeplejerske der sidder først for på kontoret forstyrret idet det falder 3. 
naturligt at spørge den man ser først når man træder ind af døren. Når hun sidder på 
sin	plads	tager	hun	telefoner,	skriver	notater	fra	tlf.	samtaler,	forbereder	sig	til	dagens	
program mm. Afbrydelserne betyder at hun ikke bliver færdig med det arbejde hun er 
i	gang	med	mister,	koncentrationen,	er	mindre	effektiv,	glemmer	hvad	hun	er	ved	eller	
ikke	får	skrevet	på	den	rigtige	patient	eller	ikke	får	skrevet	cpr.	Nr.	ned	og	ikke	kan	
registrere efter telefonsamtalen. 
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CASES

Sygeplejersken Bord 1

Børneambulatoriet 

Sygeplejersken har sine egne patienter hele dagen. Bliver forstyrret	flere	gange	af	1. 
en læge der ikke har sygeplejerske med i sit program den dag. Lægen har brug for 
hjælp	til	at	bestille	blodprøver	eller	finde	rekvisitter	til	patienten,	der	skal	have	det	
med hjem. Hun bliver forstyrret i en samtale hun har med en familie. Det er svært at 
vende	tilbage	og	finde	fokus	igen.	Sygeplejersken	bliver	forsinket	i	sit	program og 
patienterne	må	vente,	hvilket	kan	medføre	utilfredshed. 

Hvis vi ikke har en fast skrivebordsplads vi kan vende tilbage til i løbet af en dag 2. 
og	ikke	får	alle	sine	ting	med	sig,	når	man	forlader	sin	vante	plads,	må	man	vende	
tilbage og forstyrre dem der sidder i rummet. Vi kan ikke altid gennemskue og vide 
hvad	vi	har	brug	for	hele	dagen,	mange	vejledninger,	pjecer	mm	har	man	ved	sin	
plads. Ofte ved man ikke hvem der får brug for rummet ” akut” i løbet af dagen og 
troede	at	rummet	var	ledigt	når	man	kom	tilbage.	Det	giver	en	masse	spildtid,	hvor	
man	ikke	lige	nåede	at	lave	noget,	som	man	kunne	hvis	rummet	/pladsen	var	ledig	
eller man viste at man kunne have den hele dagen selv. 
 
Ofte bliver den sygeplejerske der sidder først for på kontoret forstyrret idet det falder 3. 
naturligt at spørge den man ser først når man træder ind af døren. Når hun sidder på 
sin	plads	tager	hun	telefoner,	skriver	notater	fra	tlf.	samtaler,	forbereder	sig	til	dagens	
program mm. Afbrydelserne betyder at hun ikke bliver færdig med det arbejde hun er 
i	gang	med	mister,	koncentrationen,	er	mindre	effektiv,	glemmer	hvad	hun	er	ved	eller	
ikke	får	skrevet	på	den	rigtige	patient	eller	ikke	får	skrevet	cpr.	Nr.	ned	og	ikke	kan	
registrere efter telefonsamtalen. 

Læ
gen

CASE

“Lægens bord”
Lægen sidder i dikterrummet og laver TGK på en patient.  •	
En sygeplejerske kommer ind og går hen til lægen med et stykke papir, som hun 
beder lægen kigge på. Papiret er skrevet af en forælder til et barn, som lægen skal 
gå stuegang på senere og omhandler de observationer, forældrene har gjort sig  
omkring barnet. Lægen må afbryde midt i et diktat og kigge på papiret og gør  
derefter sygeplejerske opmærksom på, at det må vente til der skal gåes stuegang  
på patienten. 
 
Lægen bliver afbrudt i det vedkommende er ved og mister fokus og koncentrationen. 
Risikoen er også, at der er noget man ikke husker at skrive eller gøre. 

WORKSHOP d. 23.05.12
Kolding Sygehus

HOLD 
Mette, Charlotte, Tine

Lægen Henning Sygeplejersken Gertrud

Research

Oplæg omkring afbrydelser og forstyrrelser 
til Tværfaglig Onsdag

Mit Afbrydelses barometer 
“Action card”

Videoer fra handskedukkeworkshop, 
der viser situationer hvor afbrydelser og 
forstyrrelser foregår

“Handskedukke kravlenisser” klip-selv ark 

Koncept og idéoplæg Handskedukkeworkshop for personalet

Kravlenisseark 1/4
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Kampagneelementer

Kampagne “gaveæske” til Pixiebøger  
og badges

5

6 Idéer - Afmærkning

Stillerum

Stilleplads

MEDICINERING

MEDICINERING

En lille
 bog om afbryd

elser  

og forstyrr
elser – og hvordan vi  

undgår demUnd
gå

 u
nø

di
ge

 a
fb

ryd
elser og forstyrrelser

Fordi tiden er v
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tigTak
for ti
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Pixiebog om afbrydelser 
og forstyrrelser og hvad vi kan  
gøre ved det

Badges med handskeduk-
kekarakterene og kampag-
nebudskabet “Tak for tiden”

Bordskilt Diadem til at bære under medicinering

Posters 4 versioner “Dørhanger”  
Forstyrrelsesskilt 

Portrætter af handskedukkerFolie med kampagnebudskab på døre i 
ind til medicin- og personalerum 
(Bestilles separat)

Juhuu!
Undgå unødige afbrydelser  

og forstyrrelser...fordi tiden er vigtig
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 afbrydelser og forstyrrelser

Fordi tiden er vigtig

Tak
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AKUT
Jeg tøver ikke med at 

bede om hjælp.

VENT
Jeg søger hjælp på et bedre  

tidspunkt, eller lægger en besked.

ASSISTANCE

Kan jeg selv løse problemet? 

Tjek retningslinjer og instrukser.

Tænk, før du forstyrrer!

Mit 
Afbrydelses  

Barometer

  Brug Mit Afbrydelses Barometer  
til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl,  
så afbryd.

  Er det den rette person, du søger hjælp hos? 
Kan en anden evt. hjælpe?

  Er der opgaver, hvor man bør undgå at  
forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering  
og stuegang? 

  Sørg for at holde pauser, så du bedre kan 
håndtere afbrydelser og forstyrrelser.

  Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne  
- og med at sige til og fra.

  Fokusér på kerneopgaven.  
Hvad er konsekvensen af at afbryde,  
eller lade sig afbryde?

  Arbejd til stadighed med kulturen omkring 
afbrydelser og forstyrrelser og find sammen 
løsninger på, hvordan vi kan  
minimere dem.

7 gode råd til at undgå unødige  
afbrydelser og forstyrrelser

Undgå unødige afbrydelser  

og forstyrrelser...fordi tiden er vigtig

Halloo!
Undgå unødige afbrydelser  

og forstyrrelser...fordi tiden er vigtig
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 afbrydelser og forstyrrelser

Fordi tiden er vigtig
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Jeg tøver ikke med at 

bede om hjælp.

VENT
Jeg søger hjælp på et bedre  

tidspunkt, eller lægger en besked.

ASSISTANCE

Kan jeg selv løse problemet? 

Tjek retningslinjer og instrukser.

Tænk, før du forstyrrer!

Mit 
Afbrydelses  

Barometer

  Brug Mit Afbrydelses Barometer  
til at vurdere situationen. Hvis du er i tvivl,  
så afbryd.

  Er det den rette person, du søger hjælp hos? 
Kan en anden evt. hjælpe?

  Er der opgaver, hvor man bør undgå at  
forstyrre og afbryde? Fx ved medicinering  
og stuegang? 

  Sørg for at holde pauser, så du bedre kan 
håndtere afbrydelser og forstyrrelser.

  Hjælp hinanden med at prioritere opgaverne  
- og med at sige til og fra.

  Fokusér på kerneopgaven.  
Hvad er konsekvensen af at afbryde,  
eller lade sig afbryde?

  Arbejd til stadighed med kulturen omkring 
afbrydelser og forstyrrelser og find sammen 
løsninger på, hvordan vi kan  
minimere dem.

7 gode råd til at undgå unødige  
afbrydelser og forstyrrelser

Undgå unødige afbrydelser  

og forstyrrelser...fordi tiden er vigtig

Undgå unødige afbrydelser  

og forstyrrelser...fordi tiden er vigtigHalløj!

Tænk, før du forstyrrer!

Mit 
Afbrydelses  

Barometer

AKUT
Jeg tøver ikke med at 

bede om hjælp.

VENT
Jeg søger hjælp på et bedre  

tidspunkt, eller lægger en besked.

ASSISTANCE

Kan jeg selv løse problemet? 

Tjek retningslinjer og instrukser.
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7 gode råd til at undgå  
unødige afbrydelser og  
forstyrrelser

  Brug Mit Afbrydelses Barometer  
til at vurdere situationen.  
Hvis du er i tvivl, så afbryd.

  Er det den rette person, du søger hjælp 
hos? Kan en anden evt. hjælpe?

  Er der opgaver, hvor man bør undgå  
at forstyrre og afbryde?  
Fx ved medicinering og stuegang? 

  Sørg for at holde pauser, så du  
bedre kan håndtere afbrydelser og 
forstyrrelser

  Hjælp hinanden med at prioritere  
opgaverne - og med at sige til og fra.

  Fokusér på kerneopgaven.  
Hvad er konsekvensen af at afbryde, 
eller lade sig afbryde?

  Arbejd til stadighed med kulturen  
omkring afbrydelser og forstyrrelser og 
find sammen løsninger på, hvordan vi 
kan minimere dem.

Undgår vi unødige  
afbrydelser og  
forstyrrelser får vi: 

  Færre fejl/utilsigtede  
hændelser

 Mindre stress
 Mere overskud
 Større overblik
 Mindre glemsomhed
 Bedre samarbejde
 Større arbejdsglæde
  Bedre tid til  

kerneopgaverne
  Kortere indlæggelse og  

behandlingsforløb

Kampagnens elementer
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Kampagnens resultat
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Baggrund

Kolding Sygehus’ børneafdeling er den første i 
landet, som fokuserer på et patientsikkert syge-
hus for børn.

Observationerne har vist, at forældre er en stærk 
ressource, som ikke bruges systematisk af 
børneafdelingen. Eksempel: Forældre spørges af 
forskellige sygeplejersker og læger om forskel-
lige aspekter ved deres barns behandlings- og 
sygdomsforløb. Denne viden organiseres ikke 
systematisk ét sted.

Forældrene betragter sig selv som modtagere af 
en ydelse, som de ikke har nogen indflydelse på.

Børneafdelingen opfordrer ikke forældrene til 
at stille spørgsmål ved den medicinering, som 
deres barn tager.

Børneafdelingen stiller enkelte patientværktøjer 
til rådighed, hvor forældrene anskues som med-
spillere, men disse er ikke organiseret på en or-
dentlig måde.

På nuværende tidspunkt findes der ingen redsk-
ab/værktøjer til forældrene, hvis de har lyst til at 
tage mere ansvar i deres barns sygdomsforløb.
 
Barnets patientbog addresserer netop denne 
problemsstilling. Bogen fordrer både personalet 
og forældrene til at komme i en aktiv dialog med 
barnet.

Løsning 4: Barnets patient bog
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28

Hvad er medicin? 
Pænt goddag! 
Jeg er din
medicin.

Hej hvordan 
virker medicin?

Vi arbejder inde 
i kroppen for at 
gøre dig rask! Spørg din læge eller 

plejepersonalet om 
hvad det er netop din 
medicin gør!

Det er lægen der 
finder ud af om du 
skal have medicin 
og hvilken slags!

En medicinsk behandling tager tid. 
Behandlingen foregår også mellem 
undersøgelserne! Hvor plejeper-
sonalet holder øje med dine symp-
tomer og at medicinen begynder at 
virke!

- Husk aldrig at tage andres medicin!
- En voksen skal altid hjælpe dig med at tage medicin!

Medicin kan 
se meget 
forskellig ud. 
Og har forskel-
lig virkning.

29

Medicin kan tages på forskellige måder:

IV (kan sidde forskellige steder - feks. hånd - arm - fod) Venflon

Piller

(Inhallationsmaske)

Spørg din læge eller 
plejepersonalet om 
hvad det er netop din 
medicin gør!

Noget medicin virker langsomt og 
måske skal du tage det i en længere 
periode.

Andet virker hurtigt!

Spørg lægen eller 
plejepersonalet hvis 
du vil vide mere!!!

24

Eksempler på undersøgelser
Måske skal i til en af de samme undersøgelser som Rumle? 
Her kan i snakke med jeres barn om undersøgelserne inden i 
skal til dem eller efter.

Goddag
Jeg er lægen, hvordan 
har du det i dag?

Lægen stiller spørgsmål

Måske kikker lægen i dine 
ører eller øjne

Måske skal lægen lytte til dit 
hjerte eller lunger

Hej
Jeg hedder 
Rumle! 

11

Hvorfor vaske hænder? Vaske hænder sang

7

Armbånd hvorfor det?
Når man er på hospitalet får man armbånd på. Det er et helt spe-
cielt armbånd lavet så det kun passer til dig! 

Armbåndet gir adgang til massere af saftevand og lækker mad fra buffen.

Jeg vil også 
have en!

Og der er også 
en til dig!
Uuu Huuuu

WHAUU  - hvor sejt mit 
helt eget armbånd!!! man 
kan også se min fødselsdag!

6

Kaldesnor
Hvornår er det lige 
jeg skal bruge den???

Hvis du skal bruge plejepersonalet.
- Så brug kaldesnoren!
Den ringer til den plejer, der er
tilknyttet lige netop dig!!!

Proces
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Vi valgte målgruppen 2-8 årige, og har arbejdet 
ud fra “forældre som en aktiv ressource.” 

Det vil sige, at bogen er en blanding af informa-
tion til forældre. Bogen er information til barnet 
og deres forældre, gennemillustreret så foræl-
drene har en masse billeder de kan  snakke ud 
fra med deres børn. Personalet må også skrive i 
bogen hvis de vil, men det er ikke et krav. Den vil 
blive givet til børn, der er indlagt 2-3 dage eller 
mere. 

Bogen er et redskab, der forhåbentlig kan give 
forældre og børn en større tryghed ved syge-
huset og behandlingsforløbet. Bruger man un-
dersøgelses skemaer, medicinskema og skriver 
noter i dagbogen, kan det hjælpe med til at man 
føler en større medvirken i behandlingen.

Resultat



035Rapport: Medicinhåndtering - barrierer mod fejl

Præsentation af fase 2
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Fremstilling

Pilottest af 
produkt/service

Implementering

Evaluering

Alle løsningerne skal i den kommende tid imple-
menteres på børneafdelingen. 

For nyligt vandt børneafdelingen Region Syddan-
marks Arbejdsmiljøpris for netop den arbejdsind-
sats omkring forstyrrelser og afbrydelser, som 
har sit udgangspunktet i den omtalte opmærk-
somhedskampagne, løsning 3.

Implementering
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Kontaktinfo

Laboratoriet for Social Inklusion.
Designskolen Kolding,
Ågade 10, 
6000 Kolding

Tlf. +45 7630 1100
www.designskolenkolding.dk 

Rapporten er udarbejdet af Hân Pham, industriel designer, mDD.
Alle rettighederne tilhører Designskolen Kolding, Syddansk Sundhedsinnovation, 
INVIA og Kolding Sygehus.
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Forskeparken 10, 
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Tlf. +45 7663 1000
www.invia..nu
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Tlf. +45 7636 2000
www.sygehuslillebaelt.dk



Designskolen Kolding november 2012


