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Tak for din henvendelse af 15. august 2012, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Birthe
Birthe Skaarup ønsker på baggrund af nedenstående link til artikel
om medicinering, at socialborgmesteren redegør for brugen af medicin
på kommunens bosteder, herunder om der føres kontrol med at SundSund
hedsstyrelsens vejledninger følges.
Redegørelsen bedes besvare om det er korrekt, som anført i artiklen, at
mange bosteder ikke har fastsat de nødvendige retningslinjer for medimedi
cinering med antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og
benzodiazepiner”
http://www.dagensmedicin.dk/Pages/NewsArticle.aspx?id=128326
Socialforvaltningens svar
Ad 1. Redegørelse for brugen af medicin på kommunens bosteder
Som det også er anført i Sundhedsstyrelsens rapport,
rapport som artiklen
henviser til,, er det lægens ansvar at ordinere medicin. I forbindelse
med ordinationen tager lægen stilling til, om det er beboeren selv, som
efterfølgende skal varetage administrationen af medicinen, eller om
ansvaret delegeres til personalet
personale på fx et botilbud. Lægen skal i den
forbindelse sikre, at ordinationen er tilstrækkelig udførlig til, at den
person, der skal varetage medicingivningen, er i stand til at udføre
opgaven korrekt.
Når lægen ordinerer mere kompliceret medicin, eller
ell denne kan
medføre særlige bivirkninger, bør lægen sikre sig, at der er personale
pers
medd de fornødne kompetencer. Herudover er det ledelsens
ledelse ansvar, at
plejepersonalets arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at kvaliteten i
patientbehandlingen sikres bedst, herunder
heru
at der er udarbejdet instrukser for personalets håndtering af medicin, og at der føres relerele
vante optegnelser om medicinhåndtering.
Kommunalbestyrelsenn har overordnet ansvar for, at der på
kommunens institutioner er en ledelse, der kan sikre en
arbejdstilrettelæggelse,
ejdstilrettelæggelse, der tilgodeser patientsikkerheden.
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Ad 2: Føres der kontrol med, at Sundhedsstyrelsens vejledninger
følges?
Kontrollen af, om Sundhedsstyrelsens vejledninger følges på
Københavns Kommunes bosteder for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, psykisk syge og udsatte voksne, er til og med 2011 blevet
udført af Sundhedsstyrelsens embedslæger i henhold til kontrakt
herom.
Tilsynet foregår ved et uanmeldt besøg, hvor embedslægen taler med
personalet og tager stikprøver af journalerne. Embedslægen vurderer
på den baggrund, om personalet er tilstrækkelig vejledt og instrueret
til, at de kan gennemføre plejen og behandlingen forsvarligt.
Det vurderes, om medicinen håndteres på betryggende måde, om den
sundhedsfaglige dokumentation er fyldestgørende, og om beboernes
patientrettigheder tilgodeses.
Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor belyses, og det undersøges om hygiejne, ernæring og aktivering er tilfredsstillende. Det
vurderes også, om der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan
medføre sundhedsproblemer for beboerne.
Efter tilsynsbesøget udarbejdes en tilsynsrapport og en årsrapport for
de udførte sundhedsfaglige tilsyn. Der foretages desuden opfølgning
af tilsyn, såfremt der påvises alvorlige fejl og mangler under tilsynsbesøget.
Den seneste årsrapport fra embedslægen forelægges Socialudvalget
den 5. september 2012.
Socialudvalget godkendte den 7. december 2011, at forvaltningen i
forbindelse med udløbet af kontrakten ansatte en sundhedsfaglig
uddannet konsulent til at udføre sundhedsfaglige tilsyn på forvaltningens tilbud. Dette tilsyn omfatter samme elementer som embedslægetilsynet. De gennemgående tilbagemeldinger fra tilbuddene er, at
det faglige udbytte af det nye tilsyn er væsentligt større end det tidligere sundhedsfaglige tilsyn, fordi de fremadrettede anbefalinger nu i
højere grad bliver knyttet op på den øvrige kvalitetsudvikling, der
foregår.
Ad 3: Redegørelse for, om det er korrekt, at mange bosteder ikke har
fastsat de nødvendige retningslinjer for medicinering med antipsykotiske lægemidler, antidepressiv medicin og benzodiazepiner
Den overordnede konklusion i embedslægens årsrapport for 2011 er,
at der på Socialforvaltningens bosteder er de samme problemer med
fejl og mangler omkring de sundhedsfaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder, som der ses på landsplan og på
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem. Samtidig viser
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rapporten dog også, at der i Socialforvaltningen er en lille positiv
forbedring sammenlignet med 2010.
Specifikt vedrørende retningslinjer, som der spørges til, viser årsrapporten, at hovedparten af Socialforvaltningens bosteder har
skriftlige instrukser for alle de områder, som Sundhedsstyrelsen
stillede krav om, at der skulle være instrukser for.
På de bosteder, hvor der manglede instrukser, drejede det sig om
personalets kompetence-, ansvars- og opgavefordeling, personalets
opgaver i forbindelse med beboernes behov for behandling, personalets opgaver i forbindelse med smitsomme sygdomme og instrukser
for føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser.
Der er udarbejdet handleplaner for alle de områder, hvor der mangler
instrukser, og Socialudvalget følger hvert kvartal op på, om handleplanerne gennemføres.
Desuden har Socialforvaltningen ansat en medicinfaglig medarbejder
(farmakonom), som blandt andet identificerer medicinfaglige
problemstillinger på bosteder og vejleder og underviser
medarbejderne i at håndtere medicinen efter retningslinjerne.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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