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Apoteket kan facilitere et læringsforløb på 
botilbud for udsatte børn og unge, som 
øger kompetencerne hos personalet og 
bidrager til øget medicinsikkerhed. Læs 
om projektet, som er gennemført 
sammen med tre botilbud og tre apoteker 
i denne nyhedsartikel. 

Hvorfor et projekt omkring 
medicinsikkerhed på botilbud for 
udsatte børn og unge? 

Projektet ”Sikker medicin til udsatte børn og unge” 
blev finansieret af TrygFonden, og blev 
gennemført i et samarbejde mellem Pharmakon, 
Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte 
børn og unge (FADD) og Dansk Selskab for 
Patientsikkerhed. 
 

 
 
Baggrunden for projektet var, at de tilsyn 
Styrelsen for Patientsikkerhed siden 2017 har 
udført, på en række tilbud for anbragte børn og 
unge, har vist udfordringer af betydning for 
patientsikkerheden – særligt på medicinområdet. 
Desuden var der et ønske om, at det 
pædagogiske arbejde på botilbuddene og 
omsorgen for børnene og de unge blev forenet 
med sundhedsfaglige retningslinjer og sikre 
systemer.  

Hvordan gjorde vi? 

Der blev udviklet og testet et læringsforløb i et  

 
samarbejde mellem tre botilbud, Pharmakon, 
FADD og Dansk Selskab for Patientsikkerhed, der 
skulle øge kompetencer hos medarbejderne på 
botilbuddene på medicinområdet, og på øvrige 
områder under det sundhedsfaglige tilsyn. 
Læringsforløbet blev testet og afholdt på tre 
forskellige botilbud for børn og unge. Tre 
apoteksfarmaceuter underviste medarbejderne på 
botilbuddene i sikkerhed i de sundhedsfaglige 
opgaver med fokus på sikker håndtering af 
medicin. 

Læringsforløbet, hvor apoteket 
underviste, virker 

Projektet viser, at medarbejderne synes, at 
læringsforløbet var relevant; at de blev bedre til at 
håndtere medicin; fik bedre arbejdsgange og fik 
fokus på brugen af instrukser. Resultaterne viser 
også, at apoteksansatte farmaceuter kan facilitere 
læringsforløbet, da de har omfattende viden om 
medicin, medicinhåndtering og udvikling af sikre 
arbejdsgange. 
 
Medarbejderne på botilbuddene ser nu apoteket 
som en samarbejdspartner i bredere forstand end 
blot levering af medicin og har fået øjnene op for 
apoteket som en ressource. 

Webinar om resultater 

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du se 
dette webinar, der præsenterer projektet og 
resultaterne:  
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