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Filmsekvenserne er til undervisning om
patientidentifikation og omhandler situationer fra
dagligdagen i en travl børneafdeling og resulater fra
udviklingsprojekter.

TRYG børnepatient –
brug identifikation

Situationerne kan bruges hver for sig, eller som
undervisningskit i en fokusuge om
patientidentifikation. Hver situation kan være en
slags ”pædagogisk bombe” der kan skabe
udgangspunkt for debat om patientidentifikation og
patientsikkerhed i forhold til egen praksis.
Situationerne er korte oplæg til en 15 minutters
undervisningsseance.

www.patientidentifikation.dk

Materialet inviterer til læring og diskussioner på en
sjov måde. Hvad er rigtigt? og hvad er forkert?
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Barn hentes til undersøgelse

Situationer fra hverdagen

Arbejdsrutinen med at bruge patientens
fulde navn og cpr nummer, skal bruges
af alle faggrupper i alle relevante
situationer. Endvidere er det relevant at
spørge sig; hvordan er god praksis, når
en patient sendes til undersøgelse?

Der er brug for et særligt fokus på patientidentifikation, derfor har Børneonkologisk Afdeling på
Righospitalet udarbejdet dette undervisningsmateriale. Undervisningsmaterialet består af syv
situationer fra dagligdagen og resultater fra flere udviklingsprojekter.
De seks af situationerne er beskrevet af afsnittes egne sygeplejersker og læger. Den 7. situation
beskriver en utilsigtet hændelse, hvor en patient blev indlagt under en andens patients identitet –
faktisk et ”skrækscenarium”.
Selvom at Onkologisk Børneafsnit er en højt specialiseret afsnit, hvor børnenes behandlings- og
plejeforløb er lange og komplekse, mener vi, at alle de syv situationer ligeså godt kunne være
foregået på enhver anden afdeling.
De syv situationer kan bruges til undervisning hver for sig, eller som et samlet
undervisningsmateriale om patientidentifikation. Målgruppen er sygeplejersker, læger,
studerende og andet sundhedspersonale. Nogle af situationerne illustrerer den korrekte
handlemåde, imens andre af situationerne både indeholder noget rigtigt og noget forkert –
deltagerne skal nemlig være opmærksomme.

Blodprøver om natten
På Rigshospitalet indgår håndholdt
scanner (PDA) i arbejdsprocessen med at
tage blodprøver, derved sikres, at det er de
rigtige blodprøver, der tages på den
rigtige patient. Denne arbejdsproces
kræver, at patienten bærer sit ID-armbånd.

Tavle med patientoplysninger

Undervisningsmateriale er velegnet til at bruges i en fokusuge om patientidentifikation.

Stort set alle hospitalsafdelinger har en
tavle med patientoplysninger. Hvilke
oplysninger står der egentlig på den? Og
hvordan bruges tavlen i dagligdagen, så
patienter ikke forveksles?

Patient ID-armbånd sættes på.
Man skal sikre sig, at det er den rigtige
patient der får det rigtige armbånd på.
Samtidig er det en oplagt lejlighed, til at
tale patientsikkerhed med patient og de
pårørende – men hvordan gør man det på
en faglig måde?

Selvom at patienten ikke fysisk er til
stede, er det vigtigt at sikre sig, at
patienten er i kontekst i arbejdsprocessen
– altså tjekke, at det er de rigtige papirer,
den rigtige patient, og den rigtige
behandling i den rette dosis.

Identifikation på papirniveau

Skrækscenarie – fornavnsforveksling
Et barn blev indlagt under et andet barns
identitet i det administrative system.
Hvilket medførte at der var adgang til
andre elektroniske systemer i en andens
identitet. Hændelsen blev kompliceret af
en række andre uheldige omstændigheder.

De tre arbejdsrutiner
Det er vigtigt, at man arbejder aktivt med
arbejdsrutiner, som kan forebygge
utilsigtede hændelser. På baggrund af
interview med forældre til indlagte børn,
har vi udviklet 3 arbejdsrutiner til brug i
dagligdagen..

Medicingivning
I RegionH beskriver vejledninger
hvordan medicinområdet skal håndteres
og vi arbejder med elektronisk
patientmedicinering (EPM) og håndholdt
scanner (PDA). Medicineringsprocessen
skal foregå i ”Forstyrrelsesfrizone” –
altså uden forstyrrelser og afbrydelser.
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Projekt – nye ID armbånd
Hvorfor har alle indlagte børn ikke altid
deres ID armbånd på? Hvad skal der til, så
de har det på under hele indlæggelsen?
Betyder udseende noget? Efter interview
af børn og forældre har vi udviklet nye ID
armbånd.
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