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1. TILSYNSRESULTAT
1.1

OVERORDNET VURDERING

BDO har på vegne af Skive Kommune foretaget et uanmeldt medicintilsyn på Rusmiddelcentret. 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 i medicinkontrollen.
Det er tilsynets vurdering, at Rusmiddelcentret varetager borgernes særlige behov i forbindelse med medicinhåndtering på fuldt forsvarlig vis og ligeledes følger retningslinjerne for medicinhåndtering.

1.2

TILSYNETS BEMÆRKNINGER OG ANBEFALINGER

Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger:
Bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.
Anbefalinger
1. Tilsynet anbefaler, at beholder med antabus dagligt låses inde, når Rusmiddelcentret lukkes.

1.3

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

Medicin

Det lægges til grund for vurderingen:
• At medicinlister er opdaterede
• At der er overensstemmelse mellem medicinlister og den ophældte medicin
• At medicinen er uddelt til tiden
• At uddelt medicin ses korrekt registreret i Nexus, når de sidste borgere har fået
udleveret deres medicin, og medicinudleveringen er tjekket en ekstra gang.
Proceduren mindsker ventetid ved udlevering og forebygger ifølge medarbejderne konflikter mellem borgerne
• At medicinen opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende – på
nær Antabus, som opbevares i et ikke aflåst skab ved udleveringsskranken
• At emballage og poser med ophældt medicin er mærket med cpr nr. og navn,
dosis og anvendelsestidspunkter
• At holdbarhedsdatoer ikke er overskredet på medicinen
• At medarbejderen har kendskab til retningslinjer for og følger gældende instrukser for dokumentation af medicin, korrekt opbevaring af medicin, dispensering, administration og evt. pn medicin

2

TILSYNSRAPPORT DECEMBER 2017

SKIVE KOMMUNE

2. OPLYSNINGER
2.1

GENERELLE OPLYSNINGER OM TILSYN

Adresse
Resenvej 10 A, 7800 Skive
Leder
Ninna Nørbjerg
Tilbudstype
Ambulant misbrugsbehandling
Antal pladser
Der er pt. 43 borgere i ambulant behandling på centret
Målgruppebeskrivelse
Borgere med alkohol- og eller stofmisbrug
Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg
Den 18. december 2017, kl. 10.45 – 12.15
Deltagere i interviews
Leder og en medicinansvarlig sygeplejerske
Tilsynsførende
Manager Sussi Egelund Schmidt, sygeplejerske, MLP

2.2

AKTUELLE VILKÅR

Aktuelle vilkår
Rusmiddelcentret varetager primært antabus- og substitutionsbehandling. Borgernes øvrige medicinhåndtering varetages af hjemmesygeplejersker og kun i meget særlige tilfælde på Rusmiddelcentret.
Fra 1. januar 2018 er bemandingen på Rusmiddelcentret genetableret efter en periode med nedsat bemanding bl.a. pga. sygdom. Sygeplejersken har haft hjælp af en medarbejder med medicinkursus, så
opgaverne er varetaget forsvarligt, og medarbejderne ikke har været alene til stede i udleveringsskranken. Tilsynet afsluttes med en kort tilbagemelding til leder.

2.3

OPFØLGNING

Opfølgning
Der er fulgt op på anbefalinger fra REVAS medicintilsynet i 2016.
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